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Nieuwsbrief 4 mei 2020 

Van de bestuurstafel 

Overlijdensbericht drs. Herman J. Bos 

Op zaterdag 2 mei 2020 bereikte ons het bericht dat op 80-jarige leeftijd drs. Herman J. Bos,  
aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus, was overleden. 
Wij zullen in een volgende Nieuwsbrief een in memoriam opnemen. 
Wij wensen de nabestaanden - kinderen en kleinkinderen - die enkele weken na het overlijden 
van (groot)moeder op 4 april 2020 nu ook hun (groot)vader moeten missen. Wij wensen hen 
sterkte in deze moeilijke periode.  

 
 

Alcoholverbod op straat 

In de afgelopen jaren hebben wij als dorpsraad bij de gemeente Apeldoorn - omdat 
er in het dorp en directe omgeving een toenemende overlast werd ondervonden 
van overmatig alcohol gebruik - continu aangedrongen om een verbod om in de 
openbare ruimte alcohol te nuttigen dan wel geopende flessen of blikjes met 
alcohol houdende inhoud bij je te hebben. 

Zodra de gemeente Apeldoorn en de politie de gesprekken met onder andere de zorginstel-
lingen en de uitzendbureaus (als vertegenwoordiger van de gastarbeiders) heeft afgerond, 
zullen wij de verordening in de Nieuwsbrief opnemen.  
Overbodig om te melden dat het bestuur van de dorpsraad verheugd is dat nu eindelijk een 
plaatselijke verordening tot stand is gekomen die het hebben en/of nuttigen van alcohol in de 
openbare ruimte strafbaar stelt. 

 
 

Straatbeeld met geschiedenis 

Het coronavirus bepaalt het straatbeeld. Mensen ontwijken elkaar, bang voor besmetting. 
Houden afstand van 1,5 meter (vijf stoeptegels) van elkaar en stellen zich in een rij op bij de 
ingang van de supermarkt waar de winkelwagentjes worden ontsmet. Het is niet de eerste keer 
dat wij - burgers - in een rij staan te wachten om toegelaten te worden in een winkel om (moge-
lijk) voedsel te verkrijgen. Dat was 75 jaar geleden en de omstandigheden waren beduidend 
slechter dan medio april 2020 in Beekbergen. 
Zeker in deze periode van het jaar waarin we herdenken “75 jaar vrijheid” gaat, bij het zien van 
beelden van 75 jaar geleden - de Hongerwinter - en in het westen van het land echt honger werd 
geleden, het gesprek al snel over in een rij wachten op ja waarop? Vaak was er toch weer geen 
aanvoer van voedsel. Jongeren kijken je wat glazig aan wanneer de situatie in de hongerwinter 
wordt geschetst. 



 

 

 2 

Laten we het straatbeeld van 1944 / 1945 in Rotterdam Hillegersberg eens bekijken 
- 6 jaar 
- lege maag 
- slecht gekleed(te slecht voor de tijd van het jaar) 
- koude oosten wind en een aantal graden onder nul 
- onzeker of er voedsel zou komen 
- zwakke gezondheid (net hersteld van difterie)  
-  last van “voordringer”  

   
Straatbeeld van 2020 

- volle maag 
- goedgekleed 
- lekker voorjaarszonnetje 
- zekerheid van aanvoer van voedsel 
- geen “voordringer”  
- winkelier neemt zijn verantwoordelijkheid (ontsmetten winkelwagen) 

   
De eerste schets is een straatbeeld die voor de huidige jeugd onvoorstelbaar is. Dat - zo zeggen 
ze - tref je aan in de armste landen elders in de wereld maar dat kan nooit in Nederland geweest 
zijn.  
En dan wil ik stellen dat ik niet mag klagen. We hebben het er levend afgebracht, zijn niet 
afgevoerd naar bijvoorbeeld een concentratiekamp. Hebben groot respect voor al degenen die 
hebben bijgedragen aan de bevrijding van Nederland. Die het mogelijk hebben gemaakt dat de 
schets van straatbeeld 2020 werkelijkheid is.  
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In en om de dorpen 

“Koninklijke Woningsdag” 
Op “Woningsdag” werden in diverse tuinen en buurten in Beekbergen en Lieren op gepaste wijze 
Koningsdag gevierd en er werd uitbundig gevlagd. Door het mooie weer zaten veel families in de 
achtertuin of in de voortuin zoals de buurtbewoners van het Atalanta “hofje” waar een straatbingo 
werd gehouden. Zie fotocollage. 

     

 
Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

   
De heer Maljaars geeft aanwijzingen tijdens de bouw van de Eben-Haëzer Kerk van de Gereformeerde Gemeente 

aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen.  Foto’s John Tanasale 

Nieuwbouw De Beekvallei 

   

   
Vorige week is Nikkels Bouw verder gegaan met het storten van beton en het aanleggen van de sanitaire leidingen.  

Foto’s John Tanasale 
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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 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. 

Corona maatregelen zorginstellingen 

   
Bij de zorginstellingen in Beekbergen zijn gepaste corona maatregelen genomen.  Foto’s John Tanasale 
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Het Bekbergerpad 

OVERAL is het STILLER, OOK IN ONS DORP. 

Er wordt meer gewandeld en gefietst en gelukkig zijn de 
winkels met de nodige voorzorgsmaatregelen nog open, ook 
kun je eten afhalen bij enkele restaurants. 

De groenteman, die ’s woensdags met zijn kraam op de Kerk-
Allee staat, zei dat hij nu in de zorg werkt; hij moet zorgen dat we gezond 
blijven en groente en fruit moeten eten. 

Als je gaat wandelen kun je zelfs alweer een ijsje halen bij de IJSTIJD. 

WANDELEN en het hebben van een tuin, park of bos in de buurt zijn nu toch mooie afleidingen  
en op straat wordt veel geskeelerd door de jeugd. 

Ons mooie klompenpad is nu een geliefde route voor de wandelingen in de natuur. 
Er is wel een gedeelte van de route afgesloten en men vindt daar een kaartje met het alternatief. 
Vanzelfsprekend geldt ook op de klompenpaden dat men afstand houdt en het Gelders Land-
schap en Kastelen adviseert daarom om met de klok mee te lopen om de 1,5 meter afstand in 
acht te nemen. Of … men gaat aan de kant en wacht op elkaar bij tegemoetkomende wande-
laars. 

Kijk voor informatie op www.Klompenpaden.nl en ook op het gastenboek. 
Op www.Klompenpaden.nl wordt vermeld dat er op dit moment misschien niet zoveel zwerfvuil 
opgeruimd wordt. Op het Bekbergerpad houden we het nog steeds goed schoon. Helaas zijn er 
enkele hardnekkige afvalplekken te zien, waarvan niet bekend is wie de sloddervossen zijn. 
Dit heeft onze aandacht, dus informatie hierover is welkom. 

Toch wil ik vermelden dat er meerdere mensen lege blikjes op een hoop leggen en die worden 
dan door verzamelaars opgepakt. Dit hoorde ik van een wandelaar, die dat ook doet, toen ik een 
nieuwe sticker op de hoek van de Kuiltjesweg plakte. Er is dus hoop. 

Bovendien kon je in het AD regio Apeldoorn lezen dat er actie ondernomen wordt op dit punt. 
Alcoholverbod op straat in Beekbergen: met een open blikje bier rondlopen zit er 
voorlopig niet in. 

Alcohol drinken op straat, of daar een geopende fles drank bij je hebben,  
is in de bebouwde kom van Beekbergen een jaar langverboden.  

De gemeente Apeldoorn wil daarmee overlast voorkomen.  

Als je de hele wandeling te ver vindt, kun je kiezen voor de routeverkorter, zie kaartje of de App 
van het klompenpad. Je komt dan door het sprenggebied van de Oude Beek. 

   
Op 30 november 2019 zijn er door een medewandelaar prachtige foto’s onderweg gemaakt. 

Het was ook een uitgelezen dag. 

Ik wens u een goede gezondheid toe en blijf genieten van de natuur.  

F. Mellema 
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Ooievaarsnest Tullekensbocht 

     
Af en toe moet pappa ooievaar gras aanleveren zodat moeder ooievaar dat op het nest kan rangschikken.  

Foto’s John Tanasale 

 
 

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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Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) 
gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de 
eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl 
(digitaal loket). 

Ontwerp bestemmingsplan Arnhemseweg 526 Beekbergen 

Van 30 april 2020 tot en met 10 juni 2020 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Arnhemse-
weg 526 Beekbergen met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1370-ont1 ter inzage. Het ontwerp 
betreft de wijziging van de bestemming ‘Horeca’ naar ‘Wonen’. De voormalige bedrijfswoning - 
die voorheen behoorde tot het naastgelegen hotel - wordt gewijzigd in een burgerwoning. 
De eigenaar van de woning heeft het bijbehorende hotel verkocht. De gemeenteraad is niet van 
plan een exploitatieplan vast te stellen. 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een ziens-
wijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

 schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES 
Apeldoorn, ondervermelding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan 
Arnhemseweg 526 Beekbergen'. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten 
minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer 
bevatten. 

 mondeling: maak een afspraak met mevrouw K. Bakema, tel. 055 580 2743. 
 digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan 

(inloggenmet DigiD). 

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder 
het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen. 

Het bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. Vanwege de verspreiding van 
het coronavirus willen wij het aantal afspraken in het stadhuis beperken. Daarom is het op dit 
moment niet mogelijk om (online) een fysieke afspraak te maken bij het Omgevingsloket. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Bakema op telefoonnummer 
055 580 2743 of via mail k.bakema@apel-doorn.nl.  

Apeldoorn, 29 april 2020 

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 
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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 maatschappelijk 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. 

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 
 
 


