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Nieuwsbrief 19 oktober 2020 

Van de bestuurstafel 

Geveld! 

Vele jaren heeft hij trots en fier gestaan in de tuin rond de kerk. De prachtige, imposante esdoorn. 
Gedurende die vele jaren werden voorjaars- en najaarsstormen goed doorstaan, hadden extreme 
regen en droogte geen schade toegebracht aan de “oude reus”, werd door de last van een flink pak 
sneeuw wel gebogen maar niet gebroken. Toch was het voor kenners duidelijk dat nu ingrijpen nood-
zakelijk was om onvoorziene grote schade aan de omgeving te voorkomen. Op donderdag 15 oktober 
2020 was het moment daar dat kettingzagen een einde maakten aan een mooi en lang bepalend 
beeld van het dorp. 

In de afgelopen acht jaar zijn drie bomen (omgewaaide lindeboom tegen de kerktoren), kastanjeboom 
voor de pastorie en nu de esdoorn het karakteristieke beeld van het hart van het dorp ingrijpend 
hebben veranderd. Bijgaande foto’s geven een beeld van de veranderingen. 

 

Maandag 26 oktober verschijnt er géén 
Nieuwsbrief. De volgende Nieuwsbrief 
verschijnt op maandag 2 november. 
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Anders dan anders 

Door het coronavirus ziet de MS collecte er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt 
het Nationaal MS Fonds andere manieren van collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen 
een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om 
online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op 
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/.  

Lia collecteert al tien jaar 

Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, 
die inmiddels alweer tien jaar collecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na 
een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het gezin was groot. ‘Hij was 52 en 
een sterke en ondernemende man. Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat 
hij ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al vrij snel zijn werk als 
assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin 
getrokken. En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar een meter of twee, 
drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner 

kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik 
het gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’ 

MS staat niet stil, dus wij ook niet 

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het 
Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt 
onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een 
betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. 
Dit onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers 

ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant. 
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.  
 
 

 
 
HELP Stichting 4 en 5 mei Beekbergen  
met uw stem bij RABO CLUBSUPPORT 
 

 
Heeft u al op ons gestemd bij Rabo Club Support? 
Dat kan nog t/m a.s. zaterdag 24 oktober. 

Uw stem en financiële steun van Rabo hebben wij hard nodig voor de 
jaarlijkse herdenking en viering en om voor heel Beekbergen en 
omstreken de uitgestelde festiviteiten van 75 jaar Bevrijding te 
organiseren in 2021. 

Kunnen wij op uw stem rekenen? 

Stem dan t/m a.s. zaterdag 24 oktober. 
Dat kan in de Rabo App of online op 
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport  
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Tuincentrum Het Hoogeland, onderdeel van 
IrisZorg, kiest ervoor haar deuren te sluiten. 

In de toekomst bieden wij alleen nog producten aan 
die zijn vervaardigd en gekweekt door onze eigen 
cliënten en worden verkocht vanuit ons nieuw in te 

richten ontmoetings- en activiteitencentrum. 

Een groot deel van ons huidig assortiment bieden 
wij daarom met hoge kortingen aan. 

Zaterdag 24 oktober is de laatste dag dat we 
open zijn. 

Wij roepen klanten op spaarkaarten en 
cadeaubonnen vóór deze datum 

in te leveren 

 

 
 

Nieuwbouwproject “De Beekvallei” Lieren 
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Nieuwbouwproject “De Beekvallei” in Lieren begint al op een echte woonwijk te lijken. 

Kort nieuws 

   
 Vorige week is een speciale machine bij de hondenuitlaat- De snoeimachine aan het werk in de Dorpstraat 
 plaats in het park aan de Wolterbeeklaan in Beekbergen in Beekbergen 
 weer bezig geweest met het borstelen en zuigen van de 
 hondenuitwerpselen. 
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Deze week hebben de basisschoolleerlingen herfstvakantie. Paddestoelen gespot in de tuin van de pastorie. 

   
Oproep aan de bezoekers van Theehuis Huize Bloem in Lieren om hun auto te parkeren op de parkeerplaats  

net over het spoor. 

  

  
Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Daarom is 
besloten de horeca vanaf 14 oktober 2020 om 22.00 uur te sluiten, met uitzondering van afhalen en bezorgen tot uiterlijk 

1.00 uur ’s nachts. De lege terrassen geeft wel een troosteloze aanblik in de Dorpstraat. 
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Bij de renovatie van de woningen aan de Waterjufferstraat in Beekbergen wordt het dak stevig aangepakt. 

   
In de berm van Klein Paradijs in Beekbergen staat sinds 2007 een gedenkteken voor de 14-jarige Joyce uit Velp. Joyce reed 

met de quad over het Klein Paradijs, een weggetje in het bos achter een camping. Achterop zat een 14-jarige jongen uit 
Badhoevedorp, de eigenaar van de quad. Beiden werden van het voertuig afgeslingerd, nadat Joyce de macht over het 

stuur verloor. Er kwam een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. De twee 14-jarigen werden met zware 
verwondingen naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen vervoerd. Joyce overleed daar op vrijdag 20 juli 2007 ten gevolge 

van het ongeluk. 

   
Het “Twillert Plantsoen” tussen de Arnhemseweg en de Vlinderstraat in Beekbergen wordt al jarenlang regelmatig 

onderhouden door Ben Twillert en zoon Siewert. 
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Nog meer paddestoelen, gespot op de parallelweg langs de Arnhemseweg in Beekbergen. 

   
Zwerfvuil trekt zwerfvuil aan, zoals hier aan de (Oude) Arnhemseweg in Beekbergen. 

 

   
Om zoveel mogelijk het verkeer te ontzien werken de onderhoudsploegen in de nachtelijke uren aan de wegbelijningen. 

In de nacht van 14/15 oktober werd er gewerkt op de T-splitsing Arnhemseweg/Tullekensmolenweg in Beekbergen. 
Een heldere wegbelijning zorgt voor duidelijkheid en veiligheid in het verkeer. 
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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 

Nieuw: gespreksgroep borstkanker 

Borstkanker treft mensen van alle leeftijden, van jong tot oud. Het ziekteproces is 
voor iedereen verschillend. Het brengt van alles met zich mee. Dat hangt niet 
alleen af van de persoon. Het is ook de fase van het leven waarin u zit die een rol 
kan spelen. Heeft u opgroeiende kinderen, een jong gezin, een drukke baan of 
staat u er alleen voor? We hebben verschillende gespreksgroepen. 

Binnenkort starten we bij Stichting ‘kLEEF! een gespreksgroep voor vrouwen met borstkanker tussen 
de 40 en 55 jaar om onder professionele begeleiding met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

Wilt u meer informatie of hieraan deelnemen? Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar 
telefoonnummer (055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF! 

Samenvatting: 
Wat : gesprekgroep 
Wie : voor vrouwen met borstkanker tussen de 40 en 55 jaar 
Waar : inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 5762676. 

 

Informatie militaire oefening Koninklijke Landmacht 

Hierbij informeer ik u over een militaire oefening die gehouden wordt 2 t/m 12 november 2020, en die 
zich afspeelt in het gebied tussen Amersfoort, Zwolle, Meppel, Ommen, Almelo en Apeldoorn, in de 
provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. 

Eenheid  : JISTARC (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition 
     & Reconnaissance Commando) 
Aantal deelnemers : ± 200 
Aantal wielvoertuigen : ± 30, Fennek, VW Amarok, Mercedes Benz, Fuchs 
Aantal rupsvoertuigen : geen 
Aantal helikopters : geen 

    
 Fennek VW Amarok Fuchs Mercedes Benz 

Doel / omschrijving van de oefening: 

De eenheden van JISTARC beoefenen het verkennen, en het verzamelen en verwerken van inlichtingen. De 
eenheid bestaat uit verkenningseenheden en uit 102 Elektronische Oorlogvoering compagnie (102 EOV-Cie). 

De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats: 
 De eenheden oefenen op de verschillende militaire oefenterreinen in het gebied en in het boven genoemde 

gebied; 
 De verkenners gaan routes en objecten verkennen. Bij daglicht worden waarnemingsposten ingericht; 
 102 EOV-Cie gaat in het gebied radioposten inrichten. Vanuit deze locaties gaat de eenheid radioverkeer 

peilen en/of storen. Deze posten bestaan uit 2 tot 3 voertuigen. Deze voertuigen wisselen regelmatig van 
locatie; 

 In het weekend gaat de oefening door; 
 In een gedeelte van het oefengebied is een andere militaire oefening gaande. De betreffende gemeenten  

heb ik op maandag 5 oktober hierover geïnformeerd. De eenheden zijn hiervan op de hoogte; 
 De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.  
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Themabijeenkomst “De zin en onzin van waterstof” 
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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! 

 
 

 

     
 
 

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
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“Hotel” Engelanderhof, Arnhemseweg Beekbergen 

 
Voormalig wokrestaurant aan de Oude Arnhemseweg in Beekbergen. 

 
 

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 
 
 


