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In en om de dorpen 

Bouwprojecten in Beekbergen en Lieren in Vogelvlucht 

“Landgoed Engelanderholt”, Beekbergen 

 
Nog eenzaam en alleen staat deze in aanbouw zijnde bosvilla op het “Landgoed Engelanderholt”. Het “Landgoed 

Engelanderholt” omvat twaalf riante kavels en een kleinschalig complex met circa 14 - 20 luxueuze appartementen die van 
alle gemakken voorzien worden. Ook het Riant Equestrian Centre, dat iets ten noorden ligt, zal naar deze plek verhuizen. 

De Hoeven, Beekbergen 

 
Aan De Hoeven in Beekbergen waar vier woningen worden gebouwd zijn er al drie opgeleverd. 

De fundering voor de vierde en tevens laatste woning ligt er al. 
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“De Beekvallei”, Lieren 

 

 

   
De bouw van de woningen van BWiBL (Betaalbaar Wonen in Beekbergen-Lieren) gaat snel. De jongeren hebben ruim 

12 jaar gehoopt en gewanhoopt, maar het is hun doorzettingsvermogen dat de woningen nu vorm krijgen. De foto’s die John 
Tanasale wekelijks in de Nieuwsbrief van de dorpsraad plaatst geven een goed beeld van de voortgang. 
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“De Ruiterij”, Beekbergen 

 
Bij “De Ruiterij” is het beton gestort en staan er al een paar muren overeind voor de bouw van de laatste twee 

woningen, twee-onder-één-kap, op de hoek Ruitersmolenweg/Kolffweg in Beekbergen. 

Eben-Haëzer kerk, Beekbergen 

 
Afgelopen dagen is men bezig geweest met het plaatsen van de betonnen muurdelen van de Eben-Haëzer Kerk van de 

Gereformeerde Gemeente aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen. 
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Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen 

Beekbergen – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR. 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis De Hoge 
Weye in Beekbergen (Dorpstraat 34) medisch laten keuren voor de verlenging van  

                            hun rijbewijs. LET OP! Ingang aan de achterkant van De Hoge Weye. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.  

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 60,00. 

De Procedure 
De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. 

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die de keuringsarts moet invullen. 
Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg. 

Afspraak maken 
Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau 088 23 23 300. 

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren die gebruik willen maken van de coulanceregeling, waardoor u max. 1 jaar met een 
verlopen rijbewijs mag blijven rijden, dienen nog dit jaar een Gezondheidsverklaring te kopen en op te 
sturen naar het CBR. Mogelijk wordt deze wel verlengd. 

De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd. 

De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs. In de meeste 
gevallen zult u dan geen gebruik hoeven te maken van de coulanceregeling. 

 
 

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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Ugchelen Buiten, Apeldoorn 

 
 

 
Er wordt nog volop gebouwd op “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. In totaal worden er 275 woningen gebouwd, variërend van rijenwoningen tot bosvilla’s. 
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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 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. 

 

’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! 
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