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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk 

 

   

   
De nieuwbouw van de Eben-Haëzer Kerk van de Gereformeerde Gemeente in Beekbergen krijgt al enige vorm. Afgelopen 

dagen is men bezig geweest met het plaatsen van de betonnen muurdelen en de dakconstructie. 
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“Tour de Beekbergen/Lieren“ - GoinGDutch Jeugdronde van Gelderland 

Op zondag 20 september werd de GoinGDutch Jeugdronde van Gelderland georganiseerd. Ook dit jaar weer 
werd deze wedstrijd verreden als jeugdklassieker voor renners van 7 tot en met 14 jaar en nieuwelingen 
jongens. Voor categorie 4-7 en nieuwelingen jongens werd een mooie omloop van 10 kilometer uitgezet door 
een glooiend landschap van Beekbergen en Lieren. Categorie 1-3 reed de lokale ronde. 

 

De GoinGDutch Jeugdronde van Gelderland heeft een rijke historie als klassieker voor Junioren en Elite dames. 
Vele prominente renners hebben in het verleden deze wedstrijd weten te winnen, waaronder Marianne Vos,  

Leontien van Moorsel en Kirsten Wild. Enkele jaren geleden is besloten om de wedstrijd om te vormen tot een 
toonaangevende jeugdwedstrijd voor de (inter)nationale kalender. 

Deze wedstrijd is, met uitzondering van dit jaar, een selectiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap voor 
jeugdrenners en is toegankelijk voor KNWU jeugdlicentiehouders. De start en aankomst lag tussen Beekbergen 
en Lieren. Vanaf de start reden de renners richting het zuiden en passeren een gravelstrook van meer dan een 
kilometer. Na deze scherprechter volgt een technisch circuit op de Groot Panorama, waarbij er geklommen 
moest worden over 1,5 kilometer met gemiddeld zo’n 4% stijgingspercentage. 

   
Deze klim werd gevolgd door een korte afdaling, gevolgd door lange bosrijke stukken waar ontsnappen mogelijk 
is. Na het nodige draai- en keer werk werd de afdaling ingezet naar Beekbergen. Als het lokale circuit bereikt 
was reed iedere categorie nog minimaal 1 lokale ronde van 2 kilometer met de nodige stukken vals plat. 

De finale was voor het publiek volledig te volgen en eindigde in een korte sprint op het Kerkeveld.  
Oudere renners/-sters reden een tweede Omloop voordat de finale begon. Aan deze editie deden meer dan 
250 jeugdrenners mee. 

   
 Op het kruispunt Achterste Kerkweg/Hulleweg vond een Het toegestroomde publiek zorgde voor veel in de berm 
 valpartij plaats waarbij een wielrenner licht gewond aan zijn  geparkeerde auto’s. 
 been het parcours moest verlaten.  

Voor meer nieuws en uitslagen: https://www.adelaar.org. 
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Ook grote drukte bij de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij 

   

     
Afgelopen zondag was het weer druk op het station van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in Beekbergen. 

De bezoekers konden hun auto parkeren op het door de VSM aangekochte naastgelegen parkeerterrein. Het parkeerterrein 
biedt plaats aan ongeveer 100 auto’s. Men kon alleen met de stoomtrein mee met een online gereserveerde treinkaartje. 

Deze zondag hadden meer dan 200 mensen een treinkaartje online besteld. 

Parkje Vlinderstraat favoriet bij fietstoeristen 

   

   
Het parkje aan de Vlinderstraat/Arnhemseweg blijkt favoriet te zijn als rustplaats voor fietstoeristen. 

Op de T-splitsing Arnhemseweg/Tullekensmolenweg staan ook vaak fietstoeristen stil om hun kaart of mobiel te raadplegen. 
Misschien een idee om hier een toeristisch bewegwijzeringsbord te plaatsen?! 
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Nieuwbouwproject “De Beekvallei” 

 

 

Zaterdagdrukte in centrum Beekbergen 

     
Afgelopen zaterdag was het in het centrum van Beekbergen erg druk met toeristisch verkeer en zaten de terrassen vol.  

Bij De Brillenkamer van Kirsten du Breuil aan de Dorpstraat was het ook druk met klanten tijdens de Oogmeetdag. 
Voor de winkel stond een speciale ‘retro’ caravan opgesteld met daarin een Rodenstock DNEye Pro scanner waarbij de 

glazen nog nauwkeuriger en optimaal op maat kan worden gemaakt. 
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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  

 
 

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 

Workshop Mindfulness bij Stichting ‘kLEEF! 

Wanneer u met kanker wordt geconfronteerd, kan wat voorheen vanzelfsprekend 
en zeker was, de vanzelfsprekendheid verliezen. U staat voor een onzekere 
periode die allerlei gevoelens en vragen met zich meebrengt: angst, piekeren, 
onrust, pijn,nieuwe grenzen, hoe ben ik daar altijd mee om gegaan en helpt dat 
nu ook? Mindfulness neemt de vragen en gevoelens niet wegmaar kan u helpen 

anders om te gaan met dingen die er zijn. 

De workshop van 8 bijeenkomsten van een uur, wordt u door een gekwalificeerde en ervaren trainer 
mindfulness aangeboden. De trainer heeft ervaring in het begeleiden van mindfulness bij mensen die 
met kanker worden geconfronteerd. De training is een verkorte afgeleide van de originele mindful-
ness training. De belangrijkste aspecten uit de training komen aan bod. 

Voor meer informatie of opgave kunt u mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen naar telefoon-
nummer (055) 576 26 76. 

Voor wie : voor mensen die kanker hebben en naasten 
Wanneer : vrijdag 2, 9, 16, 30 oktober en 6, 13, 20 en 27 november 
Tijd : 11.15 - 12.15 uur 
Docent : Jorrit Berendsen 
Kosten : € 30,- 
Aanmelden : voor meer informatie of opgave kunt u mailen aan info@stichtingkleef.nl  
  of ons bellen naar telefoonnummer (055) 576 26 76. 

 

Uw partner heeft kanker, maar hoe gaat het nu met u? 

Ook voor partners en voor een eventueel gezin is het leven niet meer 
vanzelfsprekend. 
Alle aandacht is in eerste instantie gericht op degene die kanker heeft, terwijl 
partners vaak zorgen dat het leven zoveel mogelijk “gewoon” doorgaat. 
Afspraken in het ziekenhuis, behandelingen, zorg thuis, doorwerken naast alle 

emoties die samengaan met het proces. De omgeving vindt dit vaak heel vanzelfsprekend. Hoe ga je 
als partner hiermee om?  

Stichting ‘kLEEF! biedt een plek waar u met andere partners kunt praten over wat u bezighoudt, wat 
lastig is en wat moeilijk is om in je direct omgeving uit te spreken. 

Stichting ‘kLEEF! organiseert een ontmoetingsbijeenkomst voor partners op woensdag 
7 oktober 2020 van 14.00 tot 15.30 uur. Tijdens deze ochtend kunnen partners elkaar ontmoeten, 
steunen en ervaringen uitwisselen. 

Heeft u een partner met kanker en bent u nieuwsgierig hoe anderen het doen, meldt u zich dan aan 
voor deze bijeenkomst. Mail aan info@stichtingkleef.nl of bel 055 576 26 76. Er zijn geen kosten aan 
deze bijeenkomst verbonden, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Samenvatting: 

Wat : bijeenkomst voor partners 

Wanneer : woensdag 7 oktober van 14.00 tot 15.30 uur 

Waar : inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat4, Apeldoorn 

Wie : partners van mensen met kanker 

Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Aanmelden : mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen naar 055-5762676 
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Wij zijn voor ons voortbestaan nagenoeg volledig afhankelijk van giften en sponsoring, 
als u ons huis wilt steunen kan dat op rekeningnummer NL 51 ABNA 0595 25 6147, 
via de rode button op onze website of door lid te worden van onze club van 100. 

Alvast heel hartelijk dank! 

www.stichtingkleef.nl  

 
 

Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn: 30 jaar! 

Masterclass Klarinet (online) en Viool (in Orpheus) 21-23 september 2020 

Met trots kondigen we aan dat we ons jubileumjaar kunnen voortzetten. In aangepaste vorm welis-
waar, maar ook voor september is het ons gelukt om een mooi coronaveilig programma neer te 
zetten. 

De masterclass viool met Philippe Graffin vindt plaats in Orpheus van 21 tot en met 23 september, 
dagelijks van 10:00 - 16:30 uur. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. 

Het  slotconcertdoor de master en zijn studenten is op woensdagavond 23 september om 20.00 uur. 
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, deze zijn alleen verkrijgbaar door een mail te sturen naar 
info@masterclass-apeldoorn.nl.  

De masterclass klarinet, met onze vaste docent Charles Neidich, 
wordt online gegeven. Zowel op de maandag 21 september als 
dinsdag 22 september zijn deze onlinemasterclasses gratis online te 
volgen. Via info@masterclass-apeldoorn.nl kunt u zich opgeven. 

En noteer ook vast ons jubileumconcert in uw agenda: 

Donderdag 3 december: Jubileumconcert 
Strijkkwartet Animato & Jelmer de Moed, klarinet | Orpheus  Foto: Gerard Oltmans 

Voor meer informatie: www.masterclass-apeldoorn.nl. 
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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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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 
 
 

Gemeente Apeldoorn
Wijkagent Beekbergen, Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Fatma Tepeli

Contact met uw wijkagent?
Fatma is wijkagent van Beekbergen,
Loenen, Lieren en Oosterhuizen

Spreekuur en lokatie

Loenen:
Donderdag van 17.00 – 18.00 uur
in De Bruisbeek aan de Loenerdrift

Beekbergen:
Donderdag van 19.00 – 20.00 uur
Tullekensmolenweg 22a
(in de Boerderij)

Telefoon : 0900 - 8844

E-mail : fatma.tepeli@politie.nl

Twitter : POL_Beekbergen
Heeft u een smartphone?

Scan dan bovenstaande QR-code


