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In en om de dorpen 

DORPSKERK BEEKBERGEN 

De dorpskerk is al eeuwen een huis van God in het hart 
van ons dorp. Het is een huis van God voor iedereen in 
Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen of waar dan ook 
vandaan. 

Corona zet helaas alles op zijn kop. Scholen dicht. Kerk dicht. 
Thuis werken. Of thuis blijven vanwege ouderdom of kwetsbaarheid. Onzekerheid. 
Vragen. 

Misschien zou je net in deze tijd behoefte hebben om eens naar dit huis van God te 
gaan. Dat gaat helaas nu niet fysiek. Maar het kan wel digitaal! 
Elke zondag is er om 9.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 
Op www.kerkdienstgemist.nl kan je zoeken op ‘dorpskerk Beekbergen’ en de 
diensten live of later bekijken en meebeleven. 

Ben je eenzaam, heb je behoefte aan een gesprek of aan praktische hulp? 
Neem gerust contact met ons op. We bieden graag een luisterend oor of schakelen 
ons netwerk in. 

 

Ds. Adriaan Theunisse 
awjtheunisse@kliksafe.nl 

055 843 69 88 

Ds. Jan Lammers 
jan@jrlammers.nl 

055 844 16 79 

Meer info: www.pknbeekbergen.nl  
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Stichting Bevrijdingscomité 2000    
Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Herdenking bij monument in Lieren afgelast ! 
Het bestuur van de Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 
heeft besloten, i.v.m. het coronavirus, de herdenkingen bij het monument op 17 april en het 
bevrijdingsfeest op 18 april niet door te laten gaan. 
Op 17 april zullen wél de vlaggen bij het monument gehesen en gestreken worden. 
Wij wensen jullie ook heel veel sterkte met alle ontwikkelingen in deze onzekere tijd. 

Bestuur Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

Nieuwe beplantingen heuveltje Freule Hartsenplantsoen 

 

   
Op 18 maart zijn de hoveniers bezig geweest met de nieuwe beplantingen op het heuveltje op het Freule 

Hartsenplantsoen/Papenberg in Beekbergen. Het zijn Deutzia (familie van de hortensia) oftewel de “bruidsbloem”,  
de ribes sierheester en St. Janskruid (Hypericum), ook wel hertshooi genoemd.  Foto’s John Tanasale 
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Het voorjaar is in aantocht! 

   

     
Het voorjaar is in aantocht!  Foto’s John Tanasale 

Puinruimen kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen (Ruitersmolenweg) 

 
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen is gesloopt. De laatste fase: het puinruimen. 

   
De betonnen trap en de oprit naar het verenigingsgebouw “De Akker” is gereed. 

Foto’s John Tanasale 
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BLOEDPRIKKEN - alle prikposten gesloten per 23 maart 
Alle prikposten en het GDC zijn met ingang van maandag 23 maart gesloten! 
Patiënten kunnen voor bloedafname alleen nog terecht op de beide ziekenhuis 
locaties:  Gelre Apeldoorn, Albert Schweitzerlaan 31, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 

 Gelre Zutphen, Den Elterweg 77, ma t/m vr, 8.00 - 16.30 uur 

 

Café Doodgewoon 24 maart geannuleerd 

Vanwege het coronavirus wordt café Doodgewoon van dinsdag 
24 maart aanstaande geannuleerd. 
Dit sluit aan op het landelijke voorschrift dat iedereen zoveel mogelijk 
thuis blijft om verdere verspreiding te voorkomen. We hopen dat de 

komende bijeenkomsten in 2020 gewoon doorgang kunnen vinden. Dit zijn:  
• 26 mei: Palliatieve sedatie en euthanasie 
• 28 juli: Rituelen  
• 22 september: Film met nabespreking bij Gigant 
• 24 november: Rouw na overlijden 

Het thema emotionele dilemma’s plannen we opnieuw in 2021. 

 

    

   
De winkelstraten en de fietsenstallingen in Apeldoorn vertoonden op zaterdag een troosteloze aanblik. Het winkelend 

publiek concentreerde zich meer op het marktplein tijdens de markt en de supermarkten.  Foto’s John Tanasale 

Vanwege de ontwikkelingen rond het coronavirus kan de 
bijeenkomst van 15 april verplaatst worden naar een later 

tijdstip. We houden u hiervan op de hoogte. 
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deA zoekt Voorzitter 
deA is een coöperatie van en voor Apeldoorn. Samen maken we Apeldoorn duurzaam.  
De huidige voorzitter treedt na een lange tijd uit het bestuur. Graag komen wij in contact met 
kandidaten die samen met ons willen werken aan lokale, fossielvrije energie voor iedereen.  
Ben jij betrokken, enthousiast en gecommitteerd en wil je je inzetten in en vanuit deze 
energieke coöperatie? Reageer dan vooral! 

Het bestuur werkt met een dagelijks bestuur (DB) en telt daarnaast vier bestuursleden met een 
eigen specifieke portefeuille. Het DB bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.  
De vier andere portefeuilles zijn op dit moment: politieke ontwikkelingen, interne contacten en 
ledenactiviteiten, externe contacten, technische ontwikkelingen. De portefeuilles worden binnen 
het bestuur in onderling overleg verdeeld naar gelang belangstelling, kunde en affiniteit van de 
bestuursleden. 

Het bestuur van Coöperatie deA stelt samen met de leden en de Algemene Leden Vergadering 
de kaders en het beleid vast. Binnen dat afgesproken kader zorgt Energiebedrijf deA BV voor 
de uitvoering. De coöperatie is volledig eigenaar van het energiebedrijf. 

Wat ga je doen? 
 Je bent als voorzitter het gezicht van Coöperatie deA. 
 Je initieert, stimuleert en inspireert. 
 Je vertegenwoordigt de coöperatie naar buiten (representatie). 
 Je zorgt voor de verbinding binnen het bestuur, binnen de coöperatie en met de leden en 

met het energiebedrijf. 
 Je coördineert de werkzaamheden in het bestuur. 

Wat neem je mee? 
 Betrokkenheid en enthousiasme. 
 Affiniteit met een (coöperatieve) vereniging en de doelstelling van deA. 
 Bestuurlijke en/of organisatorische ervaring. 
 Voldoende tijd; ca. één dagdeel/dag per week. 
 Het is mooi meegenomen als je ook ervaring hebt met ontwikkelingen rond duurzame 
 energie of met een jonge organisatie. 

Wat bieden wij 
 Een team van enthousiaste mensen van een organisatie met een inspirerend doel. 
 Een open wijze van werken met veel ruimte voor initiatief. 
 Bestuurders werken onbezoldigd, er is een goede onkostenvergoeding. 

Reageren? 
Past dit bij je en woon je in de gemeente Apeldoorn? Of ken je iemand voor wie dat geldt? Laat 
het ons weten, ook wanneer je vragen hebt of meer wilt weten. Voor een evenwichtig en divers 
bestuur nodigen we expliciet vrouwen uit om te reageren. 

Stuur uiterlijk vrijdag 10 april 2020 een e-mail naar Jacqueline Pol, e-mail secretaris@de-a.nl. 

Voor vragen kunt je contact opnemen met Jacqueline, telefoon: 06 5163 6597 of met de huidige 
voorzitter Arien Scholtens via voorzitter@de-a.nl of 06 8166 7546. 
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Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Dorpstraat en Kerkallee in Beekbergen Beekbergen op z’n kop d.d. 20 juni 2020 16-03-2020

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evene-
ment bij hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen. 
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 

 

Sociaal maatschappelijk werker 
Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van Stimenz is iedere dinsdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum Papenberg (Loenenseweg 1) om u 
te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen binnen het sociaal maatschappe-
lijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw leefomstandigheden kunnen 
veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om uw sociaal welzijn te 
vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan vrijwilligerswerk? Loopt 
u eens binnen, er is vaak meer mogelijk dan u denkt en Hélène Mook helpt u graag op weg. 

Seniorenbijeenkomsten 

In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen 
en Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

DE STAMTAFEL 
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel 
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen 
betaling van 1 euro voor 2 kopjes. Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast 
ook nog de gelegenheid om dit op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen. Er zijn 
diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook voor 
het maken van een praatje met elkaar. Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34, 
Beekbergen. 

 
 

HUISKAMER van LIEREN 
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken, 
een spelletje. Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk. 
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’t Proathuus 
Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, het gehele jaar door, bent u welkom in  
’t Proathuus. Een groep vrijwilligers heet u van harte welkom voor een gezellig samen zijn, 
een bakkie doen, lekker bijpraten en spelletjes spelen met elkaar. Een hapje en een drankje 
horen daar natuurlijk ook bij. Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen. 

De Ontmoeting 

Op de website van ontmoetelkaarinapeldoorn.nl vindt u het volledige actuele programma van 
Ontmoetingsplek De Ontmoeting/De Vier Dorpen. 

U kunt ook telefonisch contact zoeken: 055 506 68 70. 
 

LET OP ! In verband met de coronavirus gaan vele ontmoetingen in Beekbergen en Lieren, 
tot nader order, niet door ! 

 

KOM d’r IN 
KOM d’r IN is een wekelijks inloopmoment bedoeld voor inwoners van Beekbergen, Lieren, 
Oosterhuizen, die het fijn vinden activiteiten te ondernemen maar die het om welke reden dan ook lastig 
vinden dit op te pakken. Tijdens een kop koffie of soep, kunnen we het er eens over hebben. 
Ook de Sociaal Raadslieden van Stimenz zijn aanwezig voor wie vragen heeft over bijvoorbeeld 
toeslagen, inkomen en voorzieningen. 
Het is op de donderdag van 12.00-14.00 uur in zaal 1 (achter) van dorpshuis “de Hoge Weye”, 
Dorpstraat 34, Beekbergen. 
Je bent van harte welkom. KOM d'r IN! 

 
 

 

Mededeling van onze dorpsagent Theo Simmelink: 

Informatie i.v.m. mijn vertrek uit de wijk: 
Omdat er voorlopig nog geen nieuwe wijkagent zal zijn, zullen vanaf dat moment twee collega’s, 
een beetje ruimte krijgen voor de noodzakelijke opvang van terugbelnotities en verder contact 
met de wijk. 
Dit zijn Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol. 
Voor de instellingen is het eerste aanspreekpunt Frans Jan Derks, die al waarnam tijdens 
vakanties e.d. 
De definitieve vervanging zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder plaatsvinden dan  
juli/augustus. 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie 

 

Kent u mensen die onze digitale Nieuwsbrief nog niet ontvangen, maar wel betrokken zijn bij 
hetgeen in Beekbergen en Lieren gebeurt, laat het ons weten (post@dorpsraadbeekbergen.nl) 
en er wordt voor gezorgd dat ze de Nieuwsbrief ontvangen. 

Vereniging Dorpsraad Beekbergen-Lieren 
Dorpstraat 34, 7361 AV Beekbergen 
Telefoon: 055 506 10 10 
E-mail: post@dorpsraadbeekbergen.nl 
Internet: www.dorpsraadbeekbergen.nl 
 
 


