
 

 

 1 

   
   

Nieuwsbrief 9 november 2020 

Van de bestuurstafel 

Bent u eenzaam? 
Van de gemeente ontvingen wij onderstaand bericht: 

Om eenzaamheid in Apeldoorn onder de aandacht te brengen organiseert de gemeenteraad een 
speciale bijeenkomst hierover in december. De raad wil de eenzaamheid in Apeldoorn in beeld krijgen 
en vraagt daarom aan de inwoners van hun ervaring met eenzaamheid te delen. Er zijn al oproepen 
gedaan op social media en in de Steden Driehoek. Graag vragen wij ook u om deze oproep onder de 
aandacht te brengen bij uw achterban. 

Er is hiervoor een speciale mailbox geopend: eenzaamheid@apeldoorn.nl.  
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SINTERKLAASACTIE  voor eenzame ouderen, langdurige zieken en gehandicapten 

Goedemiddag, 

Al jaren verzorg ik hier in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Ugchelen en 
Hoenderloo een Sinterklaasactie voor eenzame ouderen, langdurige zieken en 
gehandicapten. Lijsten daarvoor krijg ik van de diverse instanties. Ook al jaren 
heb ik genoeg pakjesmakers, maar dit jaar kom ik er helaas een aantal te kort. 

Om een stukje in de een of andere krant geplaatst te krijgen moet je dat tijdig 
inleveren en daarvoor is de tijd te kort, temeer daar veel bladen één keer per 

maand verschijnen. 

Omdat het overgrote deel van de ontvangers toch in Beekbergen wonen bedacht ik mij maar tot u te 
richten met het verzoek tot plaatsing in de nieuwsbrief. 

De mensen die een pakjes willen maken kunnen zich melden bij mij via de mail: 
dejevanes@outlook.com. De pakjes die gemaakt worden hoeven niet duur te zijn. Het gaat om het 
gebaar en de aankleding van het pakje. Een gedichtje erbij of een kindertekening is ook altijd zeer 
geslaagd. De gevers hebben twee keuzes: pakje door Piet te laten brengen of het zelf brengen. 

Alle belangrijke gegevens worden met de gegevens van de ontvanger toegezonden, via de mail, aan 
de pakjesmakers.  

Ik heb toch nog wel zo'n 10 a 15 pakjesmakers nodig. 

Ik hoop van harte dat u, in dit opzicht, mee wilt werken aan deze actie. 

Al vast hartelijk dank. 

Thea Blok van Es 

Telefoon: 055 506 35 66. 

dejevanes@outlook.com 

N.B.: In de procedure staat de exacte omschrijving van de actie voor eventuele adspirant 
 pakjesmakers. 

 

SINTERKLAASACTIE  voor eenzame ouderen, langdurige zieken en gehandicapten 

De procedure van de Sinterklaasactie gaat als volgt. 
Wanneer iemand zich opgegeven heeft om een pakje te 
maken (gever) wordt men 'gekoppeld' aan een adres op 
de lijst die ik van de artsen, thuiszorg etc krijg (de 
ontvanger) De gegevens over de ontvanger, voor zover 
bekend, worden u via de mail doorgegeven. Voor deze 
persoon kan dan een pakje gemaakt worden voor eigen 
rekening. De waarde van het kadootje mag u zelf 
bepalen. Ik kan niet in andermans portemonnee kijken, 

maar het is beslist niet de bedoeling dat er een duur kado gegeven wordt. Dit pakje kan door 
u zelf gebracht worden, daags voor Sinterklaas of bij mij in Beekbergen gebracht worden 
waar na het door zwarte Pieten weggebracht zal worden.  

Het werkgebied van de sinterklaasactie omvat Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, Ugchelen 
en Hoenderloo. Men moet dus wel in de gelegenheid zijn om het pakje in dit gebied weg te 
brengen of in Beekbergen af te leveren. 

Ik hoop u hiermee voldoende informatie gegeven te hebben. Mocht u meer willen weten, dan 
hoor ik dat graag. 
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SINT EN PIET 
Online en de pakjespiet aan huis 
Maak van je pakjesavond juist ook dit jaar een feest! 
Sint en Piet komen, coronaproof, online bij u in de 
huiskamer op bezoek. 
Ook aan de pakjes wordt gedacht. 
De pakjespieten kloppen op deuren en ramen en 
brengen de zak van Sinterklaas (omgeving 
Apeldoorn-Beekbergen) 
15 minuten € 25 
Zonder de pakjespieten: € 20 
Interesse? Pietenorkest-beekbergen@hotmail.com 
 

In en om de dorpen 

Fietsverlichting 

     
De donkere tijd is weer aangebroken. De politie gaat daar aandacht aan besteden d.m.v. controles 

(preventief en repressief). 

Nieuwbouw De Hoeven 

   
De laatste woning aan De Hoeven in Beekbergen die nog in aanbouw is wordt helemaal opgetrokken uit hout, behalve de 

dakpannen 
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Lieren in Vogelvlucht 

 
Op deze foto ziet men duidelijk de Prinses Julianaschool met de zonnepanelen en daarachter het 

nieuwbouwproject “De Beekvallei”. Langs het spoor ligt het Theehuis Huize Bloem. 

 
De riolering en de nutsvoorzieningen zijn al aangebracht bij de Cooperatiehof. 
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Nieuwbouwproject “De Ruiterij”in Beekbergen 

 
Het laatste te bouwen twee-onder-een-kap woning van het nieuwbouwproject “De Ruiterij” op de hoek 

Ruitersmolenweg/Kolffweg in Beekbergen zit al in zijn laatste bouwfase. 
 
 

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 

Borstkanker en opgroeiende kinderen 
Op donderdag 26 november om 13.30 uur is er weer een ontmoetingsbijeen-
komst voor vrouwen met borstkanker onder leiding van Jeannet Ramaker, de 
oncologische verpleegkundige die 2 wekelijks spreekuur in ons huis houdt. 
Dit keer is het thema: vrouwen met borstkanker en opgroeiende kinderen. 
 

De ervaring leert dat er steeds meer jonge vrouwen, moeders, ons huis bezoeken. Omdat het thema 
specifiek is en er zeker vragen zullen komen over”hoe om te gaan met opgroeiende kinderen” zal 
Linda Vosbeek, de kindertherapeut die sinds kort aan ons huis verbonden is, deze middag ook aan-
wezig zijn. 

Bent u door u ziekte niet in staat om naar ons huis te komen om wat voor reden dan ook? Dan is het 
ook mogelijk dat de geestelijk begeleider van Stichting‘kLEEF! op verzoek bij u thuis komt voor een 
persoonlijk gesprek. 

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst of bezoek aan huis? Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel 
naar telefoonnummer (055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!. Deelname is gratis, een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Samenvatting: 
Wat : Ontmoetingsbijeenkomst borstkanker met thema opgroeiende kinderen 
Wie  Vrouwen met borstkanker 
Waar : Inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : Geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of belmet telefoonnummer (055) 5762676. 

 

CaféTisme gaat stoppen 
Helaas moeten wij u vertellen dat het CaféTisme gaat stoppen. We hebben dit 
met veel liefde en plezier de afgelopen 4 jaar gedaan. Echter valt het voor ons 
als ouderteam niet meer te combineren met onze dagelijkse bezigheden.  
Tot onze spijt is ons niet gelukt om mensen te regelen die onze taak wilden 
over nemen. 
 
 

Ouderteam CaféTisme 

Antje, Maryse, Annuska en Harriët 

 

Update coronamaatregelen CODA 
CODA Bibliotheek, Taalhuis, Museum, Winkel, Archief, Café en ExperienceLab zijn 
gesloten voor ten minste twee weken. 

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn CODA Bibliotheek (centrale 
bibliotheek, De Maten en dok Zuid), Taalhuis, Museum, Winkel, Archief, Café, 
ExperienceLab en Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch gesloten voor ten 

minste twee weken. Een bezoek aan CODA is helaas niet mogelijk en ook verblijven (studeren, 
werken of lezen) is vanaf donderdag 5 november niet meer toegestaan. 

In overleg met de veiligheidsregio wordt gekeken naar de openstelling van de CODA Afhaalbieb en 
het inzetten van de Boeken aan Huis-service. Houd deze pagina daarom goed in de gaten voor de 
laatste updates en wijzigingen. 

Vragen, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar corona@coda-apeldoorn.nl.  
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Zeker weten dat je op de hoogte bent? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief onderaan deze pagina 
en volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. 

LET OP: Onderstaande coronahuisregels zijn van alleen van toepassing bij een eventuele open-
 stelling na 18 november. 

 Er geldt een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd in zowel CODA Centrale Bibliotheek 
(150), CODA dok Zuid (20) als CODA De Maten (20). 

 Om te garanderen dat het maximum niet overschreden wordt, wordt in alle vestigingen 
gebruikgemaakt van mandjes. Het gebruik van een mandje is verplicht en er geldt één 
mandje per persoon. 

 Zijn er geen mandjes meer, dan dien je te wachten tot deze weer aangevuld zijn. Houd 
daarbij rekening met 1,5 meter afstand tot elkaar. 

 Volg de gemarkeerde route en bewegwijzering en houd je aan de aangegeven in- en uitgang. 
 Houd 1,5 meter afstand, zowel in als buiten de bibliotheek; 6. In CODA Boekenbus geldt 

vanwege de beperkte ruimte een maximum van één bezoeker tegelijkertijd. 
 Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°); 
 Schud geen handen; 
 Wij adviseren bezoekers om een mondkapje te dragen wanneer ze door de publieke ruimtes 

lopen; 
 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. 

CODA werkt bij diverse activiteiten met reserveringen vooraf. Dit geldt niet voor het gebruik van 
leestafels/-plekken, PC’s en studieruimtes/-plekken in CODA Centrale Bibliotheek; hier wordt 
gewerkt met registratie ter plekke en een plaatsingsitem. Wil je gebruikmaken van één van deze 
plekken, dan dien je je vooraf te melden bij de balie. Nadat je aangegeven hebt waar je wilt zitten, 
dien je je te registreren en krijg je je item mee. Is jouw eindtijd bereikt, dan lever je je token 
(schoongemaakt) weer in bij de balie en word je uitgeschreven. Uiteraard geldt op deze plekken de 
anderhalve meter afstand. 

https://www.coda-apeldoorn.nl/ 

Themabijeenkomst “De zin en onzin van waterstof” 
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Het gaat hier om een ingediende aanvraag. Deze kennisgeving is bedoeld om u te informeren.  
Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw gepubliceerd en kunt u dit besluit inzien.  
Pas dan kunt u eventueel een bezwaarschrift indienen. Nadere informatie hierover vindt u t.z.t. bij de 
publicatie van de verleende vergunning. 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Zomeroord 34, 7361 GL Beekbergen, het plaatsen van een in-/uitrit 02-11-2020 

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na 
het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden 
door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en 
het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis. 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar 
maken.  

Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) 
gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de 
eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 

Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal 
loket). 
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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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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 
 
 


