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Nieuwsbrief 20 juli 2020 

Van de voorzitter 
In mijn bijdrage van 20 maart 2020 reageerde ik op het begin van de corona pandemie. Ik had niet 
kunnen bevroeden dat deze zo’n geweldige invloed zou hebben op ons dagelijks leven. Vier maan-
den later is dat pas duidelijk geworden. Zo betreuren wij het wegvallen van een aantal dorpsgenoten. 
En anderen zijn zwaar ziek geweest. Gelukkig hebben wij als dorpsraad onze werkzaamheden kun-
nen voortzetten, zij het in beperkte mate. Maar dankzij telefoontjes en e-mails kunnen wij tegenwoor-
dig uitstekend contact met elkaar hebben. Bijeenkomsten zijn nog niet aan de orde, wellicht dat we na 
de zomervakantie als bestuur bijeen kunnen komen. De jaarlijkse ledenvergadering zal nog wel even 
op zich laten wachten. De richtlijnen en voorschriften zijn gelukkig wat minder streng geworden en 
bijna iedereen houdt zich daaraan. Maar er dreigt een zekere vorm van onachtzaamheid. De zgn. 
“Dat maak ikzelf wel uit” mentaliteit. Mensen vergeten dan dat ze zichzelf prima voelen, maar in staat 
zijn anderen te besmetten, die daar wel gevoelig voor zijn. Dit is onze laatste nieuwsbrief voor de 
zomervakantie. Ik wil eindigen iedereen die dit leest een prettige tijd te wensen. En blijf gezond! 

Joop van der Meer 

Van de bestuurstafel 

Jaarstukken 2019 akkoord bevonden door Gemeente Apeldoorn 

Op donderdag 16 juli 2020 ontvingen wij van het subsidiebureau van de 
Gemeente Apeldoorn bericht dat de ingediende jaarstukken (verantwoordings-
stukken) zijn beoordeeld. Geconstateerd is dat de aangevraagde subsidie 2019 
ook daadwerkelijk is besteed aan activiteiten die in de subsidieaanvraag zijn 
genoemd. 

Het Dagelijks Bestuur van de dorpsraad heeft besloten om - nu akkoord-
verklaring van het subsidiebureau is ontvangen - de jaarstukken te publiceren op 
de website van de dorpsraad.  

Dat het - ten opzichte van voorgaande jaren - allemaal wat langer geduurd heeft 
is te verklaren door de vergaderbeperking ten gevolge van Corona. 

Door een tijdelijke aanpassing van de procedure is een voor alle partijen 
acceptabele werkwijze tot stand gekomen 

Voor het raadplegen van de jaarstukken gaat u naar de website van de 
Dorpsraad Beekbergen Lieren. 
 
 
 

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/uploads/download/DR-DIVERSEN/Jaarverslag%202019%20Dorpsraad%20Beekbergen-Lieren.pdf 

 

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 !

JAARVERSLAG 2019

Vereniging Dorpsraad

Beekbergen en Lieren 
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Het is de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij gelukt om ook deze zomer haar reizigers op een verantwoorde manier een 

heerlijk dagje uit te bieden. Voor meer info: https://stoomtrein.org/.  

Zomervakantie !! 

Film 

Op woensdagavond 15 juli is de film van groep 8 in première gegaan. Alle ouders en broertjes en 
zusjes waren uitgenodigd voor deze filmavond in de Hoge Weye. De rest van de kinderen hebben 
kunnen kijken naar de film. Het was een heel geslaagde filmpremière. We hebben genoten van de 
filmsterren en waren onder de indruk van de kwaliteit van de film. Elke groep 8 leerling heeft de film 
op een usb-stick meegekregen. Alle personen die hebben bijgedragen aan dit prachtige eindresultaat, 
nogmaals heel erg bedankt! Alle kinderen bedanken we voor de prachtige nieuwe bekerhouders die 
zij voor de school hebben gemaakt. Super! 

Feestavond 

Op vrijdag 10 juli heeft groep 8 een lunch aangeboden gekregen door Leerplein055. Dat zag er 
allemaal heel smakelijk uit en kinderen hebben heerlijk gegeten. 's Avonds was de afscheidsavond 
met barbecue in de tuin van Floris. Gelukkig was het mooi weer en kon er ook gezwommen worden. 
Het was een heel gezellige avond met deze groep en ook weer een waardevol aandenken aan de 
basisschooltijd. We bedanken de ouders van Floris voor hun gastvrijheid en de ouders die die avond 
hebben geholpen. 

Laatste schooldag 

Woensdag 15 juli heeft groep 8 alle kinderen getrakteerd op popcorn. Daarna volgde het 'rode loper' 
momentje om 11.30 uur. Alle kinderen zijn goed door de poort gekomen en daarna zijn ze uit-
gezwaaid door alle kinderen en juffen/meesters. Wat fijn dat er ook zoveel ouders waren.  
Dag gezellige groep 8, veel succes en plezier op het VO en een heel fijne vakantie! 

   

Eindfeest 

In plaats van een meester- en juffendag hielden we een eindfeest, om zo het schooljaar met elkaar te 
kunnen afsluiten. We zijn met z'n allen in de grote zaal gestart om juf Henriette toe te zingen en 
cadeaus aan te bieden namens leerlingen en team. Zij neemt nu helaas afscheid van ons en gaat van 
haar pensioen genieten. Daarna hebben we met z'n allen de film van groep 8 bekeken en volgde een 
spelletjescircuit. ‘s Middags had elke groep een eigen programma. Erg leuk waren de creaties op 
onze gekke haardag, wat een leuke koppies! 

Maandag 31 augustus is de eerste schooldag na de zomervakantie. 
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Nieuwbouw De Ruiterij 

 
Bij “De Ruiterij” is het beton gestort voor de bouw van de laatste twee woningen, twee-onder-één-kap, op de hoek 

Ruitersmolenweg/Kolffweg in Beekbergen. 

Nieuwbouw De Beekvallei 

   

     

 
Voor de bouwvakkers begint vanaf maandag 20 juli de bouwvak. De bouwvak duurt tot maandag 17 augustus. 
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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  

 
 

Orgelconcerten 2020 Beekbergen 
Dit jaar zou er voor het 45ste jaar orgelconcerten gehouden in de Hervormde kerk van Beekbergen. 
Helaas zijn alle concerten vanwege de coronavirus geannuleerd. 

Maar er is voor de muziekliefhebbers goed nieuws te melden! Want 2 concerten worden online 
uitgezonden. Het eerste concert met organist Martin Zonnenberg werd al op 6 juli uitgezonden. 

Maandag 10 augustus 2020 

Het 2e online orgelconcert is maandag 10 augustus 2020 door Evert van de Veen met een mooi 
gevarieerd programma. Dit concert wordt uitgezonden om 20:00 uur via kerkdienstgemist: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1811-Dorpskerk-Beekbergen.  
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De Geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 

De schrijver van onderstaande 24 artikelen is Gerrit Muller. 
Wilt u reageren op een artikel stuur dan een e-mail naar: g.j.muller@upcmail.nl.  

Al een aantal jaren is onder auspiciën van de Dorpsraad Beekbergen-Lieren de Werkgroep Oud Beekbergen-Lieren 
(WOBL) bezig met informatie over de historie van deze dorpen en de omgeving. Op de website van de dorpsraad is 
nu een publicatie beschikbaar over de geschiedenis van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen. De publicatie is tot 
stand gekomen door een samenwerking van de WOBL en de auteur Gerrit Muller. 

De volgende onderwerpen zijn via onderstaande link beschikbaar op de website van de dorpsraad: 

1. De Veluwe  2. IJzerwinning op de Veluwe  3. Het leven in de Middeleeuwen  4. De oude kerk van Beekbergen 
5. De Oude Beek en de sprengen  6. Het kerspel Beekbergen en de marken  7. Molens in Beekbergen en Lieren 
8. Beekbergen in de 16e eeuw  9. De reformatie  10. Beekbergen in de 17e eeuw  11. Beekbergen in de Franse tijd 
12. Herbergen in Beekbergen  13. Beekbergen in de 19e eeuw  14. Christelijk onderwijs in Lieren  15. Ontginning 
van het Beekbergerwoud  16. Het Hoogeland, een kolonie voor bedelaars en landlopers  17. Het Spelderholt en 
Teixeira de Mattos  18. De Uniehuizen  19. Het Heethuys en Rauwenhul  20. Eerste wereldoorlog en mobilisatie 
21. Ziekenzorg in Beekbergen  22. Boerenleven in vorige eeuw  23. Tweede Wereldoorlog  24. Veranderend 
straatbeeld begin 20e eeuw 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 
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Varia 

Jorn nieuwe kinderburgemeester van Apeldoorn 

 Foto: de Stentor 

Na een weekend met weinig slaap en veel campagne voeren, is het eindelijk duidelijk. Jorn (10) mag zich vanaf september 
2020 kinderburgemeester van Apeldoorn noemen. Hij haalde in de laatste campagnesprint de meeste stemmen binnen. 

Woensdagochtend 15 juli verraste wethouder Wim Willems Jorn en zijn klas met dit nieuws op de Parkenschool. 

Jorn wil graag met vlogs de mensen meenemen in zijn werk als kinderburgemeester. 
Ook gaat hij met TikTok aan de slag. 

Het TikTok-account van de kinderburgemeester is al te volgen: tiktok.com/@kinderburgemeester.  
Informatie over vlogs volgt later via www.apeldoorn.nl/kinderburgemeester.  
 
 

Kaartverkoop online editie NJO Muziekzomer Gelderland gestart 

We zijn erg blij te kunnen melden dat wij in de periode dat we de live editie van de NJO Muziekzomer 
Gelderland hadden gepland, ons publiek én een deel van de musici een online editie van ons festival 
kunnen bieden. In de periode van 31 juli t/m 14 augustus komt er elke dag een uitzending online te 
staan, met daarin nieuwe opnames die we maakten met young artist in residence Kika Sprangers en 
met een aantal ensembles dat anders live concerten zou hebben gegeven. En dat alles opgenomen 
op enkele van onze toplocaties! Ook hebben we opnames opgedoken van de mooiste concerten van 
o.a. het Nationaal Jeugdorkest (NJO) en vertonen we beelden uit het televisie-archief van Beeld & 
Geluid in Hilversum. Om het festivalgevoel te versterken worden de online afleveringen omlijst door 
interviews met o.a. de optredende musici, dirigent en artistiek adviseur van het Nationaal Jeugdorkest 
(NJO) Antony Hermus, de boswachter van Nationaal Park de Hoge Veluwe en lichtontwerper Teus 
van der Stelt. 
De kaartverkoop voor de online editie is vandaag gestart via www.muziekzomer.nl.  
Voor €5 bekijk je een online editie. Passe-partouts voor alle vijftien afleveringen kosten €25. 
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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. 

 
 

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! 

 
 

 
 

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 
 
 


