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Luchtbehandelingsinstallatie De Hoge Weye vervangen 

Dit is nu niet bepaald een rustige werkruimte. In de Hoge Weye wordt een nieuw ventilatiesysteem 
aangebracht en tijdens die ombouw wordt kantoor dorpsraad gebruikt voor opslag van allerhande 
materialen en goederen die elders in het gebouw het veld moeten ruimen. Monteurs lopen in en uit en 
dat heeft tot gevolg dat we presse papiers te kort komen om wegwaaien van documenten te 
voorkomen. Het is gelukkig een karwei gedurende een korte periode is ons verzekerd. Dus even 
doorbijten. 

Donderdag 8 oktober is de luchtbehandelingsinstallatie op het dak van multifunctioneel gebouw De 
Hoge Weye vervangen. Daarbij moest wel een hoogwerker het klusje klaren. De monteurs gaan deze 
week aan de slag om de installatie op het dak en de luchtbehandelingskast in het gebouw aan te 
sluiten. 

Met de luchtbehandelingsinstallatie wordt ervoor gezorgd dat verse buitenlucht het gebouw/woning wordt binnen gebracht. 
Door middel van het toepassen van luchtbehandeling kan de lucht in de ruimte verwarmd, gekoeld, bevochtigd en ontvoch-
tigd worden. Door het toepassen van een luchtbehandelingskast wordt de buitenlucht middels filters gezuiverd voordat deze 
de ruimte wordt ingeblazen. Een luchtbehandelingssysteem is een klimaatbeheerssysteem. Het systeem realiseert een 
continue toestroom van frisse lucht op de gewenste temperatuur. 
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Bouwproject “Landgoed Engelanderholt” 

 

 

Op bouwkavel 5 zijn de bouwwerkzaamheden al begonnen. Bouwkavel 6 wordt momenteel bouwrijp gemaakt.

De bouw van deze bosvilla op bouwkavel 11 krijgt al enige vorm. 
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Op bouwkavel 5 zijn de bouwwerkzaamheden al begonnen. 

 
Bouwkavel 6 wordt bouwrijp gemaakt.

Bouwproject Eben-Haëzer Kerk, Beekbergen 

 

   
Vorige week zijn de bouwlieden bezig geweest met het plaatsen van de dakelementen van de Eben-Haëzer Kerk van de 

Gereformeerde Gemeente aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen. 
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BSV Beekbergen dames 2 
Wisten jullie dat wij op maandagavond trainen van 19:00 tot 20:30 uur? 
En wisten jullie ook dat wij daarom tegenwoordig maar een half uur de tijd hebben om 
ons op te doffen zodat we toch nog op tijd zijn in onze stamkroeg Café de 
Heksenketel? 
Wisten jullie dat wij ons dan melden bij onze Eddy aan de bar: onze chef Eddy de 
cuisine, onze Eddy Meiland de druivenplukker, onze Eddy Lin Wah de loempiabakker, 
onze Eddy Speciaal voor de lekkerste frikandellen, onze Eddy Cruise met zijn 
heerlijke cocktails én tot slot onze steun en toeverlaat! Maandagavond is niet bah. 

Groetjes BSV dames 2 uit Beekbergen, doei! 

 
 

 
 

 

Verveel jij je wel eens in de vakantie? 

Daar hebben we voor de herfstvakantie een 
hele goede oplossing voor!  

Kom gewoon gezellig, mét zoveel mogelijk 
vriendjes en vriendinnetjes, naar het Vakantie-
bijbelfeest op woensdag 21 én donderdag 
22 oktober van 9.30-12.00. Ja, je leest het goed: 
dit jaar mag je zelfs twee keer komen! Het thema 
is dit jaar: Duik erin! Het is in de herfst natuurlijk 
veel te koud om het water in te duiken, maar na 
het VBF weet jíj dat je ook nog ergens anders in 
kunt duiken!  

Nog meer goed nieuws voor tieners van de leef-
tijd van de Benjaminclub (9-12): voor jullie is er 
een speciaal tienerprogramma op dinsdagavond 
20 oktober van 18.30-20.00!  

Let op: dit jaar is het Vakantiebijbelfeest niet in de 
Boerderij maar in een witte tent op het grasveld 
naast de kerk (aan de kant van de Dorpstraat). 
Kleed je dus lekker warm aan! 

Enne… lust je trouwens wel pannenkoeken…? 
Meer informatie op 
www.hervormdegemeentebeekbergen.nl.  

Kort Nieuws 

     
De gemeente Apeldoorn heeft ook dit jaar weer een tweetal bladkorven geplaatst in Beekbergen. Door u verzamelt 

afgevallen blad - en alleen dat (dus géén tuinafval) - kan in de bladkorven aan de Papenberg en aan de Wolterbeeklaan 
worden gestort. Voorzover bekend is er in Lieren geen bladkorf geplaatst, maar vorig jaar stortten de Lierdenaren hun 

herfstbladeren in het parkje aan de Lierderstraat. 
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De Schuurverkoop in Lieren zorgt, ook in coronatijd, voor genoeg aanloop. Als u niet hoesterig of verkouden en verder fit 

bent u van harte welkom. Openingstijden: Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. 

   
Cafetaria Prins & Restaurant La Parilla in Beekbergen heeft na de verbouwing een grondige metamorfose ondergaan: het 

interieur is drastisch veranderd en heeft met het nieuwe meubilair een erg gezellige warme aanblik gekregen. Veel mensen, 
vooral gezinnen, hebben de weg weten te vinden bij restaurant La Parilla. De toonbank van de snackbar wordt nog in één 

lijn met de bar van het restaurant doorgetrokken. 

   
De natuur zorgt in de herfst voor veel natuurpracht maar ook voor veel dierenleed, zoals deze dode eekhoorn aangetroffen 

aan de drukke Loenenseweg. 

   
 Het pleintje voor De Hoge Weye wordt aangeveegd. Een ander ruimt het wel op ?! 
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Rijbewijskeuringen CBR in 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 2 keer per maand in 
Dorpshuis De Hoge Weye medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. 

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

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. 

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 formulie-
ren 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 mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden 
echter alleen in Nederland. Tenzij de einddatum van het rijbewijs is voor 1 december, dan mag dat de 
eerste 9 maanden ook in de EU. 

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. 

Mond-neusmasker 

Op veel locaties is het dragen van een mond-neusmasker (mondkapje) momenteel verplicht. 
Neem deze dus altijd mee en draag deze indien de locatie en/of keuringsarts er om vraagt. 

 
 

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 

KRACHT van KLEUR 
Kleuren spreken, hebben invloed op hoe u zich voelt en geven een positieve 
prikkel. Welke kleur past er bij u en spreekt u aan? Is dat fel, fleurig of staan 
natuurlijke tinten juist beter. 

Bent u benieuwd om te weten welke kleuren en style bij u passen? 
 

Zeker wanneer u ziek bent of wordt behandeld. Dan kan u zich anders voelen, soms bent u niet fit. 
Vaak verandert dan ook uw huid en uitstraling. 

Ontdek samen met de style-adviseur waar u zich lekker bij voelt en ervaar wat kleur met u kan doen. 
Tijdens een workshop kan onze stylist Nynke laat zien wat kleuren en kleding voor u kunnen 
betekenen. 

Donderdag 29 oktober organiseren wij in ons inloophuis een workshop hierover. 
Deze start om 13.30 uur en de kosten zijn € 5,-. 
Geïnteresseerd? Laat het ons weten en mail naar info@stichtingkleef.nl.  
Bellen kan ook. Ons telefoonnummer is (055) 576 26 76. 

SAMENVATTING 
Wat : workshop kleuren en style 
Wanneer : donderdag 29 oktober2020 van 13.30 tot 15.00 uur 
Waar : inloophuis Stichting ‘kLEEF!, Vosselmanstraat4, Apeldoorn 
Wie : voor mensen die ziek zijn 
Kosten : € 5,- 
Aanmelden : mailen aan info@stichtingkleef.nl of bellen naar 055 576 26 76 
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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! 
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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


