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Nieuwsbrief 13 juli 2020 

Van de bestuurstafel 

Afscheidsdefilé Martin Kooijmans 

Vanaf 2008 tot 2020 is Martin Kooijmans de directeur geweest van de Prinses Juliana school in 
Lieren. In die tijd heeft hij deze school zijn natuurlijke uitstraling gegeven met geweldige groene 
speelpleinen, een moestuin en vlindertuin. Hij ontving dagelijks de kinderen, ouders, leerkrachten en 
de deur stond open voor een kopje koffie met elkaar. Ook de ouderen van Lieren en Beekbergen 
werden regelmatig uitgenodigd om in de school te genieten van een ouderenlunch met pannen-
koeken en oudhollandse spelen. 
Een mensenmens waarvoor het nu tijd is om de school los te gaan laten en te gaan genieten van zijn 
welverdiende pensioen! 
Er werd op verschillende momenten stilgestaan bij zijn vertrek. Door de maatregelen vanuit het RIVM 
was het niet mogelijk om dit te doen met een receptie, dus was er gekozen voor de vorm van een 
defilé op donderdagavond 9 juli.  

Pieter de Mos (secretaris) en Jamone Wagner (bestuurslid) sloten zich, namens de dorpsraad, bij het defilé aan. 

Let op ! Nieuwsbrief gaat met vakantie ! 
We gaan - net als velen van u - met vakantie. Niet echt, maar 

verschijnt er een aantal weken géén Nieuwsbrief. Op maandag  
20 juli verschijnt de laatste Nieuwsbrief en maandag 31 augustus 

2020 treft u in uw mailbox weer een frisse Nieuwsbrief aan. 
Wij wensen u een mooie, zonnige en verfrissende vakantie !
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In en om de dorpen 

Nieuwbouwproject “De Beekvallei” Lieren 

 

 
De jongeren hebben ruim 12 jaar gehoopt en gewanhoopt, maar het is hun doorzettingsvermogen dat de woningen  

nu vorm krijgen. 
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De foto’s die John Tanasale wekelijks in de Nieuwsbrief van de dorpsraad plaatst geven een goed beeld van de voortgang 

van nieuwbouwproject “De Beekvallei” Lieren. 

Coöperatiehof Lieren 
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De werkzaamheden ten behoeve van het nieuwbouwproject “De Coöperatiehof” in Lieren gaat gestaag verder. 

Het betreft hier het plaatsen van buizen en leidingen voor de nutsvoorzieningen. 

Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 

 

   
De huidige bouw en een impressiefoto van één van de bosvilla’s op “Landgoed Engelanderholt”. 
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Vernielingen aan Insectenhotel park Wolterbeeklaan 

     
Onverlaten hebben vernielingen aangericht aan het insectenhotel in park Wolterbeeklaan. 

“De Ruiterij” 

   
Bij “De Ruiterij” worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van de laatste twee woningen, twee-onder-één-kap, op de 

hoek Ruitersmolenweg/Kolffweg 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. 

Door het coronavirus was de kerk de afgelopen drie maanden helaas niet geopend. 
Hoewel begrijpelijk en verstandig, voelde het voor velen als een gemis. 

Met ingang van 19 juli zijn de morgendiensten (9.30 uur) weer toegankelijk voor 
kerkgangers. Hiervoor dient u klachtenvrij te zijn, te reserveren via de 
www.pknbeekbergen.nl en zich strikt te houden aan alle veiligheidsvoorschriften die in 
de kerk worden aangegeven. Het voelt onwennig om op deze manier kerkdiensten te 
houden, maar we rekenen op ieders begrip en medewerking. Het gaat immers om ieders 
gezondheid. 

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 eenzaamheid 
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  

N.B. Woensdag 8 juli 2020 verviel het bemoedigingsuurtje omdat in de kerk een trouwdienst van de 
Gereformeerde Gemeente werd gehouden. 
Woensdag 15 juli 2020 is er weer van 15.00 tot 16.00 uur een bemoedigingsuurtje. 
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Varia 

Wie wordt de nieuwe kinderburgemeester van Apeldoorn? 

De kandidaten waren aan elkaar gewaagd, iedereen had iets unieks. Om tot een top drie te komen 
was, volgens Sibel, dus best moeilijk. Er werd gekeken naar originaliteit, communicatieve vaardig-
heden en ambities. Samen kwamen Sibel, de huidige kinderburgemeester, en wethouder Wim 
Willems tot drie topkandidaten: Jorn, Julius en Noa. 

Er bleek echter een gelijk aantal stemmen binnen te zijn gekomen voor Jorn en Noa. Hierdoor is 
besloten een extra sprint toe te voegen aan deze race. Noa en Jorn kregen nog drie dagen de tijd om 
hun achterban en andere geïnteresseerden over te halen om op hen te stemmen. 

Woensdag a.s. wordt het duidelijk wie een jaar de nieuwe kinderburgemeester wordt.  
Van 10 juli 09.00 uur tot 13 juli 09.00 uur konden alle Apeldoorners (nogmaals) stemmen op de twee 
kandidaten die nog in de race zijn om de nieuwe kinderburgemeester te worden. 

   
 Foto: Michiel Haighton 

Noa en Jorn kregen nog drie dagen de tijd om hun achterban en andere geïnteresseerden over te halen om op hen te 
stemmen. Afgelopen zaterdag waren ze niet te missen in de winkelstraten en op de markt in Apeldoorn 
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Pop-Up Picknick in Oranjepark Apeldoorn 

Het Oranjepark is een geliefd park bij Apeldoorners om een kleedje uit te spreiden voor een gezellige 
picknick. Dat dachten Elise Teunissen van feestlocatie Teun en Jeroen ten Veen van Café Jeroen 
ook. Moet je naar het toilet, dan hoef je het niet in de bosjes te doen, want ook voor toiletten wordt 
gezorgd in de Pop-Up Picknick. Er staan een paar terrastafels en er zijn picknick-kleden. “We gaan 
geen festival neerzetten, maar vooral meer gezelligheid brengen. Ik denk dat mensen ernaar uitkijken 
om weer met elkaar af te spreken”, zegt Elise van Teun. “Hier kan dat op een leuke plek buiten het 
centrum, lekker in de buitenlucht. Wij maken het laagdrempeliger om in het park te gaan zitten.” 
De Pop-Up Picknick, inclusief bar, is in elk geval drie maanden lang zeven dagen per week van  
12.00 uur tot zonsondergang geopend. 

   
Het Oranjepark is een geliefd park bij Apeldoorners om een kleedje uit te spreiden voor een gezellige picknick. 
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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Waterjufferstraat 19, 7361 BL Beekbergen  het plaatsen van een in-uitrit 07-07-2020 

Solleweg 50A, 7361 TH Beekbergen het bouwen van een aanbouw aan de 
unique cottage en wijzigen bijgebouw 
functie naar woning 

08-07-2020 

Tullekensmolenweg 100, 7364 BC Lieren het plaatsen van een tijdelijke woonunit 08-07-2020 

Lierderstraat 61, 7364 BK Lieren het aanleggen van een paardenbak 09-07-2020 

Van Limburg Stirumweg 19, 7361 CE, Beekbergen het kappen van 2 esdoorns en 1 conifeer 10-07-2020 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na 
het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden 
door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en 
het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 
maken.  

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). 

Geweigerde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 92, 7364 BC Lieren het vervangen van bestaande dak, plaatsen 
dakramen, dakkapel en vervangen bestaande 
kozijnen coöperatiegebouw 

06-07-2020 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na 
het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden 
door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en 
het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.  

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 
maken. 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). 

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de recht-
bank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over 
het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.  

Aangevraag evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Tullekensmolenweg 33 in Beekbergen Brocante markt d.d. 15 en 16 augustus 2020 08-07-2020 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij 
hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  

Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
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Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juli 2020 

Zie: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/NoodverordeningCOVID-19_VNOG_1jul2020.pdf 

 

Sociaal maatschappelijk werker 

LET OP !  Bezoek aan sociaal maatschappelijk werker  ALLEEN OP AFSPRAAK 

Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1, Beekbergen) 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? 

Momenteel is er nog geen inloop mogelijk i.v.m de corona-maatregelen; 
ALLEEN OP AFSPRAAK ! 

Voor afspraken kan men bellen naar: 
Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

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 gelegen-
heid 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. 
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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 ! 

 
 

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! 

 
 

 
 

Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 

Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 

Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

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


