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Vitaliteit wankelt 

Enkele weken geleden, net voor het corona-virus met de 
verwoestende werking begon en ingrijpende maatregelen ter 
voorkoming van besmetting werden afgekondigd, werd in de 
Nieuwsbrief aandacht besteed aan vitaliteit. Het ging over de 
vitaliteit van de organisatie/de onderneming/de vereniging en 
de persoonlijke vitaliteit. Ook werd aandacht besteed aan de 
samenhang van deze aandachtsgebieden. Hoelang het corona-
virus actief zal blijven en voor veel schade zal zorgen is 
onbekend, maar je hoeft geen helderziende te zijn om te voor-
spellen dat het nog geruime tijd actief zal blijven en voor het 
nodige ongemak zal zorgen. Dat betekent dat er een ferme 
aanslag zal worden gepleegd op de vitaliteit van de hierboven 
genoemde gebieden. 

Beperken we ons hier tot de vitaliteit die gekoppeld is aan het 
sociaal maatschappelijke verkeer in het dorp, dan gaat het over 
verenigingen die voor een belangrijk deel kunnen bestaan 
(worden georganiseerd) door sponsoring door de ondernemers 
in het dorp. Of het nu gaat om Stichting 4 en 5 mei, de buurt-
feesten, straatvolleybaltoernooi of Het Beekbergens Toneel en 
het Sinterklaasfeest om er maar een paar te noemen. Zonder 
sponsoring gaat het niet. 

De door de overheid terecht afgekondigde maatregelen en 
vereiste voorzieningen drukken zwaar op de plaatselijke 
ondernemers en het is opvallend stil in het dorp. Men gaat 
boodschappen halen en men gaat niet winkelen (een wezenlijk 
verschil). 
Support - óók in BEEKBERGEN en LIEREN - onze locals! 

En wat gaat het worden met de komende feestdagen. Toeristen blijven weg. Terrasjes blijven 
leeg. De “geldroute” is: burger  besteding bij plaatselijke ondernemer  sponsoring van 
sociaal maatschappelijke activiteit door plaatselijke ondernemer/middenstand  sociaal 
welbevinden dorpsbewoners. 

Beloven we elkaar die “geldroute” in stand te houden. 

Uiteindelijk hebben we er zelf profijt van! 
 

In en om de dorpen 

Snelheidsdisplay opgesteld in Oosterhuizen 

   
De snelheidsdisplay staat momenteel opgesteld bij de Achterste Kerkweg in Oosterhuizen. 
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Met het mooie weer op zondag wil je natuurlijk ook genieten van een ijsje bij De IJstijd in Beekbergen, maar mocht er 

niet verbleven worden op het terras. Dus zaten de mensen verspreid over het centrum te genieten van hun ijsje. 

 
Voor deze twee vriendinnen duurde het allemaal te lang  

en dus keerden ze maar huiswaarts zonder ijsje. 

 

   
Bij de Loenense Waterval was het opvallend rustig, doordat de wandelaars zich over het uitgestrekte wandelgebied 
verspreidde. Het eigenaardige is dat de Loenense Waterval - de naam zegt het al -  onder Loenen valt, maar dat de 

parkeerplaats binnen de dorpsgrenzen van Beekbergen valt. 
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Op de snelweg A50 bij Beekbergen leek het afgelopen zondagmiddag af en toe wel een ‘autoloze zondag’. 

Opvallend was wel de vele groepen motorrijders. 

Muzikale verrassing voor “De Vier Dorpen”en “Markenhaven” 
Super Hollands (Robbie Kee en Hans Carras), twee enthousiaste zangers die geheel belange-
loos hun tijd en liefde geven voor onze Apeldoornse tehuizen, hebben zaterdagmiddag de 
bewoners van “De Vier Dorpen”en “Markenhaven” in Beekbergen verrast met een gezellig 
optreden in de tuin van de bewoners. De mensen hebben genoten van dit stukje aandacht in 
deze voor hen lastige “coronatijd”. 

 

     

     
De bewoners van “De Vier Dorpen” en “Markenhaven” hebben ontzettend genoten van dit stukje (muzikale) aandacht 

in deze voor hen lastige “coronatijd”.  Foto’s Gerda de Groot 
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Mestverspreider doet zijn werk 

   

   
Misschien hebt u het al gemerkt of zelfs geroken dat de mestverspreider zijn werk heeft gedaan in de parken en 

plantsoenen in Beekbergen en Lieren. 

Sloop kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

 

   
De sloopwerkzaamheden van het kerkgebouw Eben-Haëzer van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen aan 

de Ruitersmolenweg is gereed en het puin is afgevoerd. Begin mei zal er begonnen worden met de bouw. 
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Knuffelberenjachtspel 

   

   
Het Knuffelberenjachtspel krijgt veel navolging in Beekbergen. 

 
 

Parc Spelderholt – Beleid corona-virus (Covid-19) 

Wij volgen de laatste berichtgeving vanuit de overheid op de voet en 
passen ons beleid daarop aan. 

Academie Spelderholt 
Op basis van de op dinsdag 24 maart door de overheid 

aangescherpte maatregelen en een bindend advies vanuit de VGN rondom bezoekers in de 
gehandicaptenzorg hebben wij helaas moeten besluiten om de woonhuizen te sluiten tot nadere 
order. Wij doen dit met pijn in ons hart. We hebben ons uiterste best gedaan om binnen de 
mogelijkheden voor de studenten een thuis te blijven, een redelijk bekend ritme te behouden in 
de week en zo de onrust iets te verminderen. Helaas kunnen wij dit niet meer op de juiste 
manier waarborgen gezien de nieuwe richtlijnen. Het bestrijden van het coronavirus en het 
belang van ieders gezondheid staat voorop. 

Hotel en Kasteel Spelderholt 
Als gevolg van de aangescherpte maatregelen zijn het Hotel (inclusief ons restaurant) en 
Kasteel tot nader order gesloten. 

Algemeen 
Een kleine groep medewerkers is dagelijks op het Parc aanwezig. 

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) 

Hotel/Kasteel Spelderholt op telefoonnummer 055 506 88 47 
Academie Spelderholt op telefoonnummer 055 506 88 35 

U kunt ons ook e-mailen via info@parcspelderholt.nl.  

Bron: www.parcspelderholt.nl  
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Landgoed Engelanderholt – Al acht kavels verkocht! 
Verspreid over het bosrijke terrein van Landgoed Engelanderholt liggen twaalf riante kavels. 
Voor deze kavels zijn bouwplannen aanwezig, maar hierop zijn wijzigen/aanpassingen van 
ondergeschikte aard nog mogelijk. Inmiddels zijn er al acht kavels verkocht en gaat de bouw 
van de eerste villa in april van start! 

Infrastructuur bijna voltooid 
De afgelopen periode is er hard gewerkt op het terrein van Landgoed Engelanderholt. 
De straten zijn allemaal aangelegd en de laatste hand wordt nu gelegd aan de nuts tracé, 
zodat water, elektra, gas en glasvezel direct beschikbaar zijn. 

Landhuis Engelanderholt 
Het bestemmingsplan buitengebied Beekbergen en Loenen staat nog steeds on hold. Vandaar 
dat wij hebben besloten om het plan, waarvoor wij een onherroepelijke omgevingsvergunning 
hebben, daar waar nodig aan te passen zodat wij deze rond de zomer aan u kunnen 
presenteren. 

     
Inmiddels zijn er al acht kavels op Landgoed Engelanderholt verkocht en gaat de bouw van de eerste villa in april van 

start! 

Bron: www.engelanderholt.nl 

Nieuwbouw De Hoeven 

   
Het hoogste punt was al bereikt bij deze nieuwbouwwoning aan De Hoeven. Dit is de derde woning van in totaal vier 

woningen. De andere twee woningen waren al opgeleverd. 

Honden- en paardenuitlaatplaats 

   
Niet alleen honden, maar soms ook paarden moeten af en toe uitgelaten worden. 

Hier op de Konijnenkamp in Beekbergen 
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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. 

Elke woensdagmiddag is er om 15.00 uur een live uitzending. Om de eenzaam-
heid en de lange week te onderbreken. De ene keer zal er orgelspel klinken, de 
andere keer een bemoediging vanuit de Bijbel door ds. Lammers of ds. Theunisse, 
dan weer een CD met geestelijke liederen. De uitzendingen zijn te volgen via de 
kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl.  

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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Terugblik “2017” 

“High Tea Concert” Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen 

   

   

   

   
Op een hete zonnige dag op 9 april 2017 gaf Harmonieorkest Prinses Juliana Beekbergen een “High Tea Concert” 

op het plein voor de De Hoge Weye in Beekbergen. 
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Varia 

Nieuwbouwwijk Ugchelen Buiten, Apeldoorn 

 

   

   
Ook in 2020 wordt er weer volop gebouwd in Ugchelen Buiten, het voormalige TNO-terrein aan de Laan van 

Westenenk. Ugchelen Buiten ligt op de grens van Apeldoorn, Beekbergen en Ugchelen in een bosrijke omgeving met 
alle voorzieningen in de buurt. De fundering van veld G is gereed en er is gestart met het leggen van de begane 

grondvloeren. Verder wordt de komende periode het tweede deel van de woningen in veld C opgeleverd. In totaal 
worden er 275 woningen gebouwd, variërend van rijenwoningen tot bosvilla’s. 

Zo steun je lokale ondernemers vanuit huis 

 
Zo steun je lokale ondernemers vanuit huis. Gesloten cafés, koffiezaken en restaurants, vrijwel geen winkelend publiek in de stad 
en talloze evenementen die geannuleerd zijn. De gevolgen van het coronavirus in Nederland zijn enorm. Ook veel Apeldoornse 
ondernemers komen door de coronamaatregelen zonder werk te zitten of dreigen in de problemen te komen. Ook jij kunt dingen 

doen om ondernemers te steunen in deze bizarre tijd. 
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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. 

 
 

’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. 
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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 
 
 


