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Nieuwsbrief 1 februari 2021 

Van de bestuurstafel 

De schoonheid van “wild” 
 
 
In de agenda van de collegegelden 
lazen we de mededeling dat 
wethouder Willems op vrijdag 
5 februari in het Provinciehuis in 
Arnhem de prijs “Beste Bermbokaal” 
in ontvangst zal nemen. 

Criteria voor het toekennen van deze 
bokaal zijn onder andere een goede 
ecologische beheer van bermen.  

Zowel in het gebied van de openbare 
ruimte als het stimuleren van het 
privaat gebied. 

Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de 
inhaak van het Slagerspaadje op de 
Juffrouw Oosterweg.  

Voornemen bestaat om ook dit jaar de 
wilde bloemen in te zaaien.  
 

Gem€€ntelijke subsidie 
In de afgelopen week hebben de penningmeester (Jan Lammers) en de bureaumedewerker 
(John Tanasale) “geworsteld” met de subsidie aanvraag voor het jaar 2021. De aanvraag is 
verzonden en wachten is op de reactie van de gemeente. 
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In en om de dorpen 

“Een beschilderde steen zorgt voor een glimlach op je gezicht”  
Beschilderde steentjes, misschien heb je ze de afgelopen tijd ook al gevonden. Door heel Nederland 
beschilderen mensen stenen die ze vervolgens weer buiten neerleggen, zodat iemand anders ze kan 
vinden. Een hobby die sinds de nieuwe lockdown een stuk populairder lijkt te worden. Sanne van 
Herp kwam onlangs in het nieuws bij RTL-nieuws. Ze maakte er met haar dochter Hannah (7) al 
honderden: "Het zorgt voor een glimlach op je gezicht." 

Maar je hoeft echt niet creatief te zijn om het te doen. "De ene maakt prachtige kunstwerken en de 
ander zet er gewoon een fijne boodschap op", zegt Sanne. 

Het schilderen en verstoppen van stenen bestaat al langer. "Vooral met het idee dat ze rondreizen 
en dan ergens anders gelegd worden", zegt Sanne. Maar sinds vorig jaar wordt het dus ook steeds 
meer gedaan als lockdownhobby.  

   
Deze beschilderde steen werd door een inwoner uit Beekbergen gevonden op de picnicktafel bij het 
Exodus Monument aan de Arnhemseweg. Hij of zij zal de steen weer op een andere plek 
neerleggen, zodat degene die het vindt weer elders neerlegt of zelf aan de gang gaat met het 
beschilderen van steentjes.  

Voor meer informatie:  
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5207046/speuren-naar-beschilderde-stenen-lockdown  

Toen & Nu: Wilhelminaboom 

   
In de vorige nieuwsbrief stond een foto van de Wilhelminaboom (links op de foto). Als reactie daarop stuurde  

Collectie ’40-’45 deze foto uit WOII, waarbij voorbereidingen werden getroffen om de Wilhelminaboom om te zagen. 
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TOEN & NU 

Zwembad De Hagenbrug – Deel 1 van 3 
Natuurbad De Hagenbrug aan de Straatweg in Beekbergen wordt in 1930 voor het eerst in gebruik 
genomen. Het bad is dan nog niet volledig afgebouwd, maar eigenaar C. van Andel stelt het al wel 
gedeeltelijk open voor het publiek. 
De officiële opening van de zweminrichting is op zaterdag 3 juni 1933. De openingsspeech wordt 
gehouden door de heer W. van Spreekens, voorzitter van “Beekbergen Vooruit”.  
Hij meldt in zijn toespraak dat de beoefening der gezonde zwemsport meer en meer veld wint, ook 
ten plattelande. Hij is trots op de magnifieke zweminrichting, die volgens hem tot de mooiste van 
Oost-Nederland behoort. Een aanwinst voor Beekbergen. Hij richt woorden van dank tot de trotse 
eigenaar van de zweminrichting, de heer Van Andel en tot de heer 
Achterberg die mede-exploitant is. 
Van Spreekens verricht ook de openingsceremonie, het doorknippen 
van een lint dat de toegang tot het bad afsloot.  
De opening wordt luister bijgezet door de klanken van muziekkorps 
Prinses Juliana. 

Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zweminrichting heeft de 
kring Zutphen-Apeldoorn van de Nederlandse Zwembond zijn 60 beste 
zwemmers naar Beekbergen gestuurd om een demonstratie te geven 
van het nut en het genoegen van de zwemmerij.  
De zwemmers laten zien wat goed zwemmen is; hoe snel het kan gaan; hoe een goede zwemslag 
uitgevoerd moet worden en welke spelen in deze tak van sport uitgevoerd kunnen worden. Daarna 
volgen demonstraties van droogzwemmen, diverse zwemslagen, trickswimming, schoonspringen en 
onderlinge wedstrijden in het snelzwemmen. Voor een partijtje waterpolo is helaas geen tijd meer. 

    
De opening van het 50 x 50 meterbad zou overigens eerst een week eerder plaatsvinden. Doch bij 
het oppompen van het water uit de nabijgelegen Beekbergensebeek bleek het bassin niet waterdicht 
te zijn. Er was lekkage in de aangebrachte leemlaag op de bodem van het bassin. En daar men in 
een badinrichting toch allereerst water mag verwachten moest in enige dagen en nachten het bassin 
van cement worden gemaakt. 

Kort na de officiële opening van het bad vond in het nieuwe zwembad een tragedie plaats.  
In juli 1933 kwam een jonge man uit Zutphen bij het duiken om het leven. Bij het duiken van de 
springplank kwam hij met zijn hoofd op de cementen bodem van het bad, Ten gevolge van zijn 
verwondingen is hij in het ziekenhuis overleden. De duikplank waarvan de man was afgesprongen 
bevond zich 3½ tot 4 meter boven het 2,25 m diepe bassin. De toegang tot de duikplank was 
afgesloten, aangezien de diepte van het water op dat moment onvoldoende was. Ondanks het 
verbod sprongen enkele zwemmers toch van de springplank in het ondiepe water.  
– wordt vervolgd (in de volgende Nieuwsbrief van 8 februari 2021) – 

Gerrit Muller 



 

 

 4 

Tegenwoordig is Hotel Engelanderhof “tijdelijk” nog een “hotel zonder personeel” waar momenteel arbeidsmigranten 
verblijven. 

Voortgang nieuwbouw Eben-Haëzerkerk Beekbergen 

 
Deze drone-foto werd gemaakt op 8 mei 2020, van de in aanbouw zijnde Eben-Haëzerkerk van de 

Gereformeerde Gemeente aan de Ruitersmolenweg in Beekbergen. 
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Afspraak maken 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg: 
 Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.nl  
 Tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 

De Procedure 

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze datum met het 
verlengen van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden. 
De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 
www.cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u 
kopen bij de meeste gemeenten of via RegelZorg. 
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 dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. 
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van Regelzorg: www.regelzorg.nl.  

Coulanceregeling 75 plus 

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden, uitsluitend in Nederland, met een verlopen rijbewijs 
een jaar blijven rijden. 
De doorlooptijden van het CBR zijn een stuk verbeterd, dus als u zich tijdig laat informeren en u zich 
goed voorbereidt op de keuring zult u geen gebruik hoeven maken van deze regeling. 

 
 

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 de lockdown vinden de diensten helaas zonder kerkgangers plaats. Gelukkig zijn er uitstekende 
middelen om de diensten met beeld en geluid online bij te wonen. Zoek op www.kerkdienstgemist.nl naar 
’dorpskerk Beekbergen’. Daar kun je de diensten live of later bekijken en meebeleven. 

 Elke zondag is er om 09.30 uur en 19.00 uur een live uitzending. 

 Eens per 14 dagen is op woensdagmiddag 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. 
Ook deze uitzendingen zijn te volgen via de kerkradio of via www.kerkdienstgemist.nl. 

De uitzending is steeds op de oneven weken, dus: woensdag 3 februari; woensdag 17 februari; 
woensdag 3 maart; enzovoort. 

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  
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Varia 

 

Nabestaanden kunnen elkaar ontmoeten bij ‘kLEEF! 
Een partner verliezen geeft niet alleen veel verdriet maar maakt ook eenzaam, 
zeker in deze bizarre coronatijd. Rouwen is hard werken en kost veel energie en tijd. 
Je omgeving heeft daar niet altijd begrip voor. Elk mens doorloopt een eigen proces. 
Bij Stichting ‘kLEEF! kunt u lotgenoten ontmoeten die ook iemand aan kanker 

verloren hebben. Erover praten kan steun, herkenning en opluchting geven.  

Zodra het weer kan organiseren wij een ontmoetingsbijeenkomst voor nabestaanden in ons inloop-
huis. Heeft u interesse? Laat het ons weten. Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar 
telefoonnummer (055) 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!. 

Samenvatting: 
Wat : Ontmoetingsbijeenkomst  
Wie : Nabestaanden 
Waar : Inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : Géén, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 576 26 76. 

 
 
 

Trainingen luchtmacht 
De Koninklijke Luchtmacht is weer begonnen met het 
vliegprogramma voor 2021. Dat betekent dat het tot en 
met donderdag 11 maart kan voorkomen dat de 
Koninklijke Luchtmacht boven onze regio trainingen 
uitvoert. De trainingen vinden plaats van maandag tot 
en met donderdag vanaf 09.00 tot uiterlijk 23.00 uur 
en vrijdag tot 16.00 uur.  

Aan de oefening doen militairen van het Defensie 
Helikopter Commando en de landmacht mee. Bij de 
training worden omstandigheden nagebootst waarbij 
elektronische oorlogsvoering en het vliegen onder verhoogde dreiging een grote rol speelt. 

Helikopters moeten zich in dit soort gevallen uit zelfbescherming kunnen verschuilen. Dat doen ze 
door laag te vliegen tussen natuurlijke obstakels als een rij bomen, een bosperceel of achter een 
heuvel. Zo kunnen helikopters buiten het radarbeeld van de tegenstander blijven. Hiervoor is 
specifieke training en ervaring nodig. 

Normaal in Duitsland 

Doorgaans vinden dit soort oefeningen in Duitsland plaats, maar door de COVID-19-crisis is dat nu 
niet mogelijk. Daarom is gekozen om de training te houden in de omgeving van Vliegbasis Deelen en 
de militaire laagvlieggebieden Veluwe/Randmeren en Midden-Drenthe. 

Zwaartepunt in avond 

De oefeningen zijn vanmorgen om 09.00 uur begonnen en gaan deze en de volgende werkweek 
door tot 23.00 uur. Het zwaartepunt ligt ’s avonds tussen 17.00 en 23.00 uur. 

Overlast 

Geluidsoverlast kan gemeld worden via het online klachtenformulier: 
https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier  

 

Aan de oefening doen onder andere 
Cougar-transporthelikopters mee. 
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Meer informatie over vliegbewegingen staat online op: 

https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen  

en NOS teletekst pagina 766. 

Voor vragen en/of klachten over militair vliegverkeer is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 
bereikbaar.  

 
 
 

LIVESTREAM!   Apollo 14: 50 jaar geleden 

Vrijdag 5 februari 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Vijftig jaar geleden vond met de missie van de Apollo 14 de derde 
succesvolle landing op de maan plaats. De astronauten Mitchell en 
Shepard verkenden een interessant gebied nabij de maankrater 
Fra Mauro. Alex Scholten geeft een overzicht van deze 
historische vlucht. Vanwege de situatie rondom het coronavirus is 
deze lezing alleen via een livestream te volgen:  

http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.  

Volkssterrenwacht Bussloo 
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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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