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In en om de dorpen 

Voortgang bouwprojecten in Beekbergen en Lieren 

De Beekvallei, Lieren 
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Landgoed Engelanderholt, Beekbergen 
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Bibliotheek Atlant blijft open 
Zit u zich in deze tweede lockdown weer stierlijk te 
vervelen? Heeft u behoefte aan vermaak? Bent u de 
zoveelste herhaling van die TV-serie zat? Ga eens op 
avontuur met een boek!  
In Beekbergen, aan de Kuiltjesweg 1, zit Bibliotheek 
Atlant. Vorig jaar geopend, en het is nog een relatief 
onontdekt pareltje.  Begonnen met een paar dozen 
boeken om uit te lenen aan de cliënten van Atlant, staan 
er op dit moment meer dan 4000 titels in de alsmaar 
groeiende collectie. Er staan “gewone” boeken, maar 
ook een flinke verzameling grote-letter boeken, en 
luisterboeken voor mensen die wat minder zicht hebben. 
Muziek-CD’s, en ook een verzameling films en series op 
DVD ontbreken niet. 
Als u behoefte heeft aan wat afleiding, dan kunnen de 
vrijwilligers van de Atlant Bibliotheek u misschien wel 
helpen. Kom maar een keer langs: we zijn geopend op maandagmiddag. dinsdag, woensdag, 
donderdag de hele dag tot 16 uur, en vrijdagochtend. 

Locatie is Atlant Markenhof, Kuiltjesweg 1, 7361 TC Beekbergen. Vanaf de parkeerplaats kunt u de 
gele banner van de Atlant Bibliotheek al zien hangen. 
Telefoon: 055 529 51 65 . bibliotheek@atlant.nl. Facebook: Bibliotheek Atlant. 

LANDWINKEL – Zorgboerderij het Hoogeland Beekbergen 
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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 

Van Nationaal MS Fonds ontvingen wij onderstaand bericht: 

RECTIFICATIE - Collecteweek Nationaal MS Fonds 
Goedemorgen, 

In de afgelopen weken heb ik een groot bestand aan huis-aan-huis bladen ons persbericht 
gestuurd. Velen van u hebben dit ook geplaatst waarvoor onze hartelijk dank! Door tegenvallende 
inkomsten uit evenementen kan het Nationaal MS Fonds iedere donatie heel goed gebruiken! 

Helaas is in ons laatste persbericht een fout geslopen in het bankrekeningnummer. 
Zou u dat alstublieft willen rectificeren? 

Het bankrekening nummer moet zijn:  NL 23 RABO 0336 2728 39 

Hartelijk dank hiervoor! 

Met vriendelijke groet, 

Leontine Heisen 
senior communicatieadviseur 

Onze collecteweek is van 16 t/m 21 november. Maak een digitale collectebus 
(https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/) aan en deel ‘m via social media!  

Nationaal MS Fonds 

Industrieweg 130C  |  3044 AT Rotterdam  | Telefoon: 010 591 98 39 
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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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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 
 
 


