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Nieuwsbrief 15 februari 2021 

Van de bestuurstafel 

Verder zonder Hélène 
Bij de uitnodiging voor de on line bijeenkomst van het dorpen-
platform op woensdag 10 februari was de mededeling gevoegd 
“laatste vergadering voor Hélène Mook, sociaalwerker bij 
Stimenz”. 

Hélène maakt gebruik van de pensioenregeling. 

Wij (bestuur van de dorpsraad) danken haar voor de prettige, 
deskundige en betrokken samenwerking in de afgelopen jaren 
en wensen haar een welverdiende rust na drukke jaren. 

Het ga je goed en wellicht tot ziens. 
 
 
 
 

50-jarig Jubileum “De Vier Dorpen” 

   
Dinsdag 17 februari is het al 50 jaar geleden dat De Vier Dorpen in Beekbergen feestelijk werd geopend door de  

toenmalige loco-burgemeester J. Wieten. 
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BEEKBERGEN – Loco-burgemeester J. Wieten heeft woensdagmiddag het fraaie moderne bejaardencentrum 
“De Vier Dorpen”aan de Loenenseweg 39 officieel geopend. Een zeer feestelijke dag voor de 76 bewoners die 
sinds medio oktober het centrum – totale kosten circa zes miljoen – bevolken.’s Morgens om elf uur werd het 
feest ingezet met vlaghijsing door de oudste bewoner, een 92-jarige oud-kapitein van een zeilschip en de 
jongste bewoonster, een 58-jarige dame.’s Middags kwamen vele tientallen genodigden samen in de grote 
recreatiezaal, waar vele sprekers hun waardering uitten voor het doorzettingsvermogen van het stichtings-
bestuur. Veertien jaar zijn er namelijk verstreken sinds het moment dat de eerste plannen werden gelanceerd. 
Na de opening mochten directeur A.C. van der Made, zuster T. Groefsema en de overige zestien personeels-
leden talrijke complimenten in ontvangst nemen voor de wijze waarop de bewoners werden opgevangen en 
verzorgd. Leden van de drie muziekkorpsen uit de vier deelnemende dorpen Loenen, Beekbergen, Hoenderloo 
en Klarenbeek, brachten een pittige serenade. 

Uit: Apeldoornsche Courant, februari 1971 

 

De Vier Dorpen ligt aan de rand van het dorp Beekbergen. U bent dicht bij de winkels, maar ook dicht bij de bossen. 
Beekbergen heeft nog echt een dorpse sfeer en de buurt wordt actief betrokken bij activiteiten. In De Vier Dorpen bieden 
wij: 

De Vier Dorpen heeft 57 eenpersoons appartementen en vier tweepersoonsappartementen. In totaal wonen er 65 cliënten. 
Er zijn éénpersoons appartementen met een gecombineerde woon/slaapkamer, keuken en een douche/toiletruimte en 
tweepersoons appartementen met een woonkamer, slaapkamer, keuken en een douche/toiletruimte. In de tweepersoons 
appartementen wonen meestal echtparen. Alle appartementen hebben een eigen voordeur. Verder zijn er nog drie plaatsen 
voor tijdelijk verblijf. De Vier Dorpen kent geen vaste bezoektijden en de wachttijden zijn variabel. Maar in verband met de 
corona-maatregelen zijn deze tijden natuurlijk aangepast ! 
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In en om de dorpen 

OPROEP! 
Op 7 februari ben ik tijdens opnames mijn drone 
kwijtgeraakt de laatste locatie was het Notaris 
Feithpad. Ik ben meer dan een uur in de sneeuw aan 
het zoeken geweest. Maar zonder resultaat. 

Het gaat mij met name om het SD kaartje met de foto’s. 
De eerlijke vinder van de Drone krijgt een appeltaart van me! 
      Dit is een foto voor vertrek. 
Jan-Pieter van Beek 

Hebt u een suggestie neem dan s.v.p. contact op met de bureaumedewerker van de Dorpsraad, 
Dorpstraat 34, tel. 055 – 506 10 10. 

Geldmaat in Beekbergen weer operationeel 

     
De Geldmaat in Beekbergen is een paar dag buiten werking gesteld ten gevolge van een poging tot plofkraak. 

De monteurs zijn afgelopen donderdag en vrijdag bezig geweest met herstelwerkzaamheden. 

 
De Geldmaat is begin van de vrijdagmiddag 12 februari weer operationeel. 

In de tussentijd heeft de bureaumedewerker van de Dorpsraad de hopen sneeuw bij de Geldmaat sneeuwvrij gemaakt. 



 

 

 4 

TOEN & NU 

Zwembad De Hagenbrug – Deel 3 van 3 
In 1935 wordt A. M. Harthoorn aangesteld als badmeester van De Hagenbrug. Hij is de zoon van de 
eigenaar van een zwembad in Amsterdam, dus hij kent het klappen van de zweep. Harthoorn is een 
bekwame en vriendelijke badmeester. Al in 1936 neemt hij de leiding van het zwembad over met 
naast zich een gediplomeerde badmeesteres (diploma KNZB), wat door de vrouwelijke bezoekers 
nogal op prijs wordt gesteld. 

   
Eigenaar C. van Andel exploiteert zowel het bad als het bijbehorende paviljoen. 
Het paviljoen heeft gezellige zitjes en er wordt veel gebruik van gemaakt. 
Regelmatig wordt voor het zwembad en paviljoen via advertenties personeel gevraagd. Soms gaat 
het om een badmeester, maar ook wordt vaak een buffetjuffrouw gevraagd.  
De verdiensten van een badmeester zijn 35 à 40 gulden per week (1946). In 1946 wordt een jongen 
voor de rijwielstalling gevraagd. Hij verdient 10 gulden per week en mag de fooien zelf houden. 

In de oorlogstijd blijft het zwembad gewoon open. In augustus 1944 organiseert sportvereniging 
Beekbergen er een groot zwemfestijn. Van 14 tot 17 uur en van 19 tot 20.30 uur. Op het programma 
staan o.m. diplomazwemmen, snelzwemmen, demonstratiezwemmen en schoonspringen. De entree 
is 26 cent. 
Na de oorlog (in 1949) wordt begonnen met schoolzwemmen voor leerlingen van de dorpsschool en 
de school in Lieren. 

Het terrein naast het paviljoen van De Hagenbrug was vaak het vertrekpunt van optochten van 
allerlei Beekbergense verenigingen. Het werd ook dikwijls gebruikt voor de huldiging van muziek- en 
zangverenigingen vanwege succesvolle deelname aan concoursen. Ook vonden er soms publieke 
verkopingen plaats onder leiding van notaris Loncq de Jong. 

In 1969 is er enige paniek bij het zwembad. Op de Engelanderweg verliest een tankauto 1000 liter 
zoutzuur, vanwege een lekkende tank. De brandweer spoelt het gevaarlijke spul weg, maar het 
goedje komt in de beek terecht. De directie van de Hagenbrug wordt gewaarschuwd omdat het 
zwembad water uit de beek voor het bad pompt. Er wordt even geen water uit de beek opgepompt. 

In 1966 neemt E.J. van ’t Hof het zwembad over. Maar enkele jaren later wil hij het bad alweer van 
de hand doen. De reden dat de eigenaar het fraaie bad kwijt wil is dat de gemeente op nauwelijks 
3 km afstand een gloednieuw bad opent (Malkenschoten). Toen Van ’t Hof het bad kocht was er veel 
achterstallig onderhoud. Hij heeft flink moeten investeren. Weliswaar krijgt hij een jaarlijkse subsidie 
van de gemeente, maar die is onvoldoende voor een gezonde exploitatie van het zwembad, derhalve 
biedt hij in 1971 het zwembad met woonhuis en paviljoen te koop aan. Als de eigenaar in mei 1971 
op het punt staat het geheel te verkopen aan een autohandelaar grijpt de bevolking van Beekbergen 
in.Zij wenst haar enige zwemgelegenheid niet te verliezen. Er wordt een stichting opgericht die vlot 
ruim 3 ton op tafel legt en daarmee wordt het bad voor Beekbergen behouden. Doch slechts voor 
enkele jaren.Het bad is inmiddels sterk gedateerd en een gezonde exploitatie blijkt niet mogelijk. 
Na ruim 40 jaar komt er een einde aan zwembad De Hagenbrug. 

Gerrit Muller 
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Tegenwoordig staat op de plek van Zwembad “Hagenbrug” Hotel Engelanderhof, “tijdelijk” nog een “hotel zonder personeel” 
waar momenteel arbeidsmigranten verblijven. 

Wilt u het hele verhaal nog een keer willen lezen ga dan naar onderstaande website van de 
Werkgroep Beekbergen-Lieren. 

Op deze website staan nog meer verhalen over de geschiedenis van Beekbergen en Lieren. 

 
 

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  25. Zwembad  
De Hagenbrug 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 
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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 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  

Nog even nagenieten … 
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“Schaatsvijver” Tullekensmolenweg 
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Varia 

 
 
 

LIVESTREAM!  Donkere materie en donkere energie – prof.dr. Henny Lamers 

Vrijdag 19 februari 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Om de waargenomen ontwikkeling van sterrenstelsels en het 
heelal te kunnen begrijpen moeten sterrenkundigen een niet-
zichtbare soort materie en een nog onverklaarbare energie 
introduceren. Professor Henny Lamers legt uit hoe deze ‘donkere 
materie’ en ‘donkere energie’ is ontdekt en wat we er op dit 
moment van denken te weten. 

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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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Engelanderweg 47, 7361 CV Beekbergen,  het aanleggen van een ecologische zwemvijver 08-02-2021 

Molenberg 42, 7364 BT Lieren het kappen van een boom 10-02-2021 

Zomeroord 1, 7361 GK Beekbergen het vergroten van de woning door het plaatsen van 
3 dakkapellen 

10-02-2021 

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 
 
 


