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 De heer H.J. Bos De heer A.M.G. Tijhof 
 
 

Boodschap burgemeester Ton Heerts 

Geen kleedjes, geen aubade: Koningsdag vieren we dit jaar thuis. 
Burgemeester Ton Heerts wenst u een gezellige Koningsdag. En denkt u bij 
uw Koningsdag-inkopen aan de Apeldoornse ondernemers? 

Beste Apeldoorners, 

Maandag 27 april is het Koningsdag. Normaal gesproken is dat één van de 
gezelligste dagen in het jaar, met aubades, kleedjesmarkten, zeepkist-races en 
overal muziek. 

Maar we zitten in een crisis, nog steeds. En die is nog niet voorbij. Er sterven nog iedere dag 
mensen aan corona, er worden nog steeds mensen ziek. 

Ik hoor veel vragen over wat er wel en wat er niet kan op Koningsdag. Ik hoor ook dat er hele 
straten zijn die samen wat organiseren. Mijn dringende verzoek aan u: vier het thuis, in uw tuin, 
op het balkon, in uw huiskamer. Alleen met uw gezin of huisgenoten. Maar niet op straat. 
Ook niet met twintig mensen op anderhalve meter. Want hoe meer mensen, hoe moeilijker het 
is om afstand te houden. 

Er zijn een heleboel initiatieven om Koningsdag op een andere manier te vieren. Voor inspiratie 
daarvoor kunt u kijken op de website Koningsdagthuis.nl. Onze koning Willem-Alexander blijft 
dit jaar thuis op zijn verjaardag. En dat doet hij niet voor niets. Laten we zijn goede voorbeeld 
volgen. 

Ik wens u een hele gezellige koningsdag. En o ja, als u nog lekkere hapjes wil kopen, of een 
oranje jurk of blouse, doet u dat dan alstublieft bij een Apeldoornse ondernemer. Ze hebben het 
nodig. 

En dat geldt natuurlijk ook voor de tompoucen. Op uw gezondheid! 
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Herenboeren de Groote Modderkolk in Coronatijd 

De Herenboerderij ligt er prachtig bij en is klaar voor de groei en bloei van de eerste geplante 
groenten. De eerste bloesem in de onlangs geplante boomgaard ziet er veelbelovend uit. Ook 
de koeien gaan van de warme potstal weer de wei in. Boerin Marleen gaat iedere dag fluitend 
naar haar werk en veel leden ondersteunen haar tijdens de voorjaarsactiviteiten met 
bijvoorbeeld het poten of inzaaien van groenten.  

De coronamaatregelen vragen wat meer creativiteit, maar gelukkig kunnen de activiteiten 
gewoon doorgaan. De natuur staat immers ook niet stil. Veel leden zijn nu thuis en hebben 
meer tijd voor helpen en klussen. Op de plantmachine zit je met zijn tweeën dicht naast elkaar. 
Daarom wordt deze activiteit alleen gedaan door leden uit hetzelfde gezin. Bij het klussen op de 
boerderij werken we in kleine groepjes en houden 1,50 meter afstand. Voor het ophalen van de 
groenten en eieren is een éénrichting ‘coronaparcourtje’ georganiseerd en een verdeling van de 
ophaaltijd. 

   
Commissies en bestuur overleggen met apps, zoom en telefoon en dat gaat goed. De maande-
lijkse rondleidingen op de boerderij voor nieuwe leden, kunnen helaas niet doorgaan. Daarom 
organiseren we nu online rondleidingen in de vorm van een webinar. De eerste online 
informatiebijeenkomst was een succes en wordt vanaf nu iedere twee weken herhaald.  

In deze bijzondere periode worden we ons extra bewust van de kwetsbaarheid van onze 
gezondheid en de kwaliteit van onze leefomgeving. Ben je geïnteresseerd in gezonde voeding 
van dichtbij? Loop dan, coronaproof, met ons mee in de online rondleiding op 29 april, 13 en 
27 mei om 20.00 uur. 

Meer informatie vindt u op: https://grootemodderkolk.herenboeren.nl/webinar/.  

De herenboerderij Groote Modderkolk is een uniek samenwerkingsproject. Een coöperatie van maximaal 
200 gezinnen die met elkaar duurzame, biologische voeding produceert. Circulaire, biologische landbouw 

die past bij deze tijd en een bewustere en verantwoorde manier van leven. 

 
 

De 700 gepasseerd 

Het is met trots dat het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Beekbergen Lieren laat weten dat in de 
afgelopen week de 700ste abonnee op de digitale nieuwsbrief heeft geregistreerd. 
Een aantal jaren geleden gestart naar aanleiding van een discussie met de gemeente over de codering 
bij een aangevraagde bouwvergunning (wel of geen mogelijkheid van inspraak) nu uitgegroeid tot een 
periodiek met veel informatie over ontwikkelingen in het dorp en de naaste omgeving. Verenigingen, 
organiserende groepen ze weten inmiddels de weg naar de Nieuwsbrief te vinden. “Is het mogelijk dat 
jullie een bericht in de Nieuwsbrief opnemen?” is een vaak gehoorde vraag. En er kan veel, vaak kan het 
- door John Tanasale - worden ingepast in de basis lay-out. De foto’s die de Nieuwsbrief een fraai 
uiterlijk geven zijn ook afkomstig van John Tanasale. 

Het bestuur van de dorpsraad doet haar best haar abonnees ook in de beperkte omgeving vanwege het 
coronavirus een mooie en informatieve Nieuwsbrief aan te bieden. 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

De jongeren van BWiBL*) zijn al ruim 12 jaar bezig met hun woningbouwproject “De Beekvallei” 
en wij - bestuur Dorpsraad Beekbergen-Lieren - hebben ook in de Nieuwsbrief deze groep 
geprezen om hun doorzettingsvermogen en het vertrouwen dat eens het moment daar is dat 
met de bouw wordt begonnen. En dat moment is nu aangebroken! Nikkels Bouw gaat voort-
varend te werk. Op 23 april is beton gestort. De circa 33 woningen die gebouwd gaan worden 
hebben een prachtige ligging met uitzicht op het open landschap. Het plan bestaat uit vrij-
staand- en half vrijstaande woningen en multifunctionele woningen met een slaap- en badkamer 
op de begane grond en rijwoningen.                                  *) Betaalbaar Wonen in Beekbergen en Lieren 

   

   

   
Nikkels Bouw gaat voortvarend te werk bij het nieuwbouwproject “De Beekvallei” in Lieren. 

Op 23 april is beton gestort.  Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw Eben Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

De sloop van het oude kerkgebouw Eben-Haëzer aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen is 
afgerond en er is al begonnen met de bouw van het nieuwe kerkgebouw. De nieuwe kerk zal 
ongeveer 600 zitplaatsen krijgen, met de mogelijkheid om in de toekomst nog een galerij met 
150 zitplaatsen toe te voegen. Het nieuwe kerkgebouw is ontworpen door VBK Architecten uit 
Beekbergen. 

 

   

   
De sloop is afgerond en er is al begonnen met de bouw van de Eben-Haëzerkerk.  Foto’s John Tanasale 

Huisstijl Geldmaat aangepast 

   
Op 20 april is de huisstijl aangepast van de Geldmaat in Beekbergen. Het Rabobank blauw is vervangen door een 

zwarte achtergrond.  Foto’s John Tanasale 
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Onderhoud aan duiker van vijver Tullekensmolenweg in Beekbergen 

Op 24 april zijn metselaars bezig geweest met onderhoud aan de duiker bij de vijver aan de 
Tullekensmolenweg, tegenover de Van Limburg van Stirumweg. De stenen waren door de tand 
des tijds gedeeltelijk afgebrokkeld en het betongedeelte was korstig en verweerd. 

   

   
Onderhoud aan de duiker bij de vijver aan de Tullekensmolenweg.  Foto’s John Tanasale 

Duikers zijn in de civiele techniek ondergeschoven kindjes, ook in letterlijke zin – je ziet niets van de kokers die 
zorgen dat water onder de weg door kan. En dan hebben ze ook hun naam nog eens tegen: een duiker is een 
gluiper, iemand die je niet kunt vertrouwen. Of anders wel een onderduiker, iemand die zich moet verstoppen omdat 
hij gezocht wordt. Toch is de duiker het meest voorkomende Nederlandse civiele kunstwerk. Zelfs in het niet erg 
waterrijke Gelderland gaat het bij twee van de vijf kunstwerken om een duiker. 

Knuffelbeer Julianaschool kijkt uit naar 11 mei 

   
Deze knuffelbeer van de Prinses Julianaschool in Lieren kijkt al hoopvol uit naar 11 mei wanneer de schoolkinderen 

weer voorzichtig naar school toe kunnen gaan. 
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Landbouwers in Beekbergen en Lieren hebben ook te kampen met de droogte 

   

 
Ook de landbouwers op de enken van Beekbergen en Lieren hebben te kampen met de droogte. Door de droogte 

ontstaat er op warme dagen soms ook een stofhoos of “stofduivel”. Een stofhoos is een kleine, relatief zwakke 
wervelwind die op warme dagen kan ontstaan door convectie in de lucht boven een sterk opgewarmd oppervlak. 

De stofhoos op de foto is gemaakt op de enk bij de Hogelandseweg/Voorste Kerkweg.  Foto’s John Tanasale 

Muziek in uw “Dorp” straatje 

     
Terwijl de hoveniers de Bemivo-plantenbakken verzorgden, zorgde deze straatmuzikant bij de super voor wat 

muzikale arbeidsvitaminen.  Foto’s John Tanasale 

 
BLOEDPRIKKEN – alle prikposten tot nader order gesloten 
Alle prikposten en het GDC zijn tot nader order 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 
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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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Datum vergunning : 17 april 2020 

Vergunningnummer : D/64932 

Bezwaar 
U en eventuele andere belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na verzending van 
dit besluit (zie datum) gestuurd te worden naar de burgemeester van Apeldoorn, t.a.v. de 
eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl.  
Als u uw bezwaarschrift per post verstuurt raad ik u aan een kopie van het besluit mee te 
sturen. 

Gemeente Apeldoorn, Besluit lozen buiten inrichtingen, Lierdererf 1 te Lieren 

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben op 27 maart 2020 een melding op grond 
van het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen voor het tijdelijk verlagen van grondwater 
ten hoogte van de Lierdererf 1 te Lieren. 

Zaaknummer: DOS-2020-025326. 

Informatie 
Voor informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bereikbaar via 
(055) 58017 05. 

Wilt u bij eventuele correspondentie, bij voorkeur digitaal (info@ovij.nl), het nummer van het 
zaakdossier"DOS-2020-025326" vermelden? 

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
26 maart 2020 

Bijzondere situaties rechtvaardigen bijzondere maatregelen. Zie onderstaande link. 
https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/Noodverordening%20COVID-
19%20VNOG%2026%20maart%202020.pdf 

 

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. 
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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. 

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 ! 
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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 
 
 


