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Nieuwsbrief 22 februari 2021 

Van de bestuurstafel 

Van Zorggroep Apeldoorn ontvingen wij onderstaand persbericht: 

Zorgcentrum De Vier Dorpen viert 50-jarig jubileum 
Op 17 februari 1971 is de eerste bewoner in De Vier Dorpen komen wonen, 50 jaar later is er veel 
veranderd. Wat niet is veranderd is het dorpse karakter van deze Zorggroep Apeldoorn e.o. locatie in 
Beekbergen. ‘De Vier Dorpen is een warm huis waar mensen graag wonen, waar mensen erg 
betrokken zijn bij elkaar en elkaar kennen,’ vertelt activiteitenbegeleider Ingrid Klomp. Ingrid is de 
langst werkende collega bij De Vier Dorpen; ze werkt er al 31 jaar met veel plezier. 
Teammanager Zorg en Welzijn Shirley Hagen vertelt dat ze deze mijlpaal graag groots hadden willen 
vieren met bewoners, naasten, buren en collega’s. ‘Vanwege de corona maatregelen zit dat er nu 
niet in. Maar je weet wat ze zeggen: ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet.’ Dus dat feestje gaat er zeker 
nog komen. Om de dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, krijgt iedereen een feestelijk gebakje bij 
de koffie en wordt er - in het klein - alvast aandacht aan dit jubileum besteed.' 

Oorsprong 
Ingrid vertelt dat de eerste bewoners (en ook veel jaren daarna) uit de dorpen Beekbergen, Loenen, 
Klarenbeek en Hoenderloo kwamen en dat daar de naam ‘De Vier Dorpen’ vandaan komt.  
‘Ook de meeste medewerkers kwamen uit de nabije dorpen. Nu ik 31 jaar in of vanuit De Vier 
Dorpen werkzaam ben, heb ik inmiddels ook meer 
generaties leren kennen. De mantelzorgers in het 
begin van mijn werkzame periode, zijn inmiddels 
bewoners. Herkenning van buren, families, 
gewoonten, tradities. Dat bewoners erkenning 
krijgen voor wie ze zijn; je kunt ‘blijven wie je 
bent’!’ Daar werken we samen aan. 

Shirley is het daar helemaal mee eens. ‘Ik ben nu 
bijna 3 jaar werkzaam bij De Vier Dorpen en 
geniet elke dag van de saamhorigheid en de 
betrokkenheid binnen ons huis.’ 
 
 
 
 
 

Op de foto de heer Goedkoop (de langst wonende 
bewoner -18 jaar- bij de Vier Dorpen) met medewerksters  

Delicya Meyer (werkt er 31 jaar) en Coby Holdijk  
(werkt er 30 jaar). 
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Gesprek met wijkagent 
Op donderdag 22 februari 2021 werd tijdens een - met de leiding van kinderdagverblijf en buiten-
schoolse opvang - gepland gesprek met de wijkagent met name aandacht besteed aan de overlast 
die wordt ondervonden door hinderlijk gedrag van cliënten van de zorginstellingen (staan - vaak met 
bier - voor het draaihek waar ouders hun kinderen ophalen). Afgesproken is dat surveillance zal 
worden uitgebreid en dat bij constatering de wijkagent 0900 8844 moet worden gebeld. 

 
Dorpsraad en Kinderdagverblijf Pommetje in gesprek met wijkagent Tepeli. 

 

Voor een keer buiten de lijntjes 
In de dag- en weekbladen werd de afgelopen weken aandacht besteed aan het donor-
registratiesysteem. Uitvoerig werd ingegaan op de mogelijkheden om in het register 
opgenomen te worden en dus vast te leggen of men donor wil zijn/worden en wie even-
tueel melding kan maken als organen beschikbaar kunnen komen bij overlijden van de 
donor. 

Er zijn in de advertentie vier mogelijkheden gegeven voor mensen die op dit moment nog geen donor 
zijn: 

 ja ik wil donor worden 

 nee ik wil geen donor worden 

 mijn partner of familie beslist 

 ik wijs een persoon aan die beslist 

Hoe belangrijk het is dat er voldoende donoren zijn hebben wij van dichtbij meegemaakt. 
De vroegere penningmeester van de dorpsraad hebben wij zien opbloeien toen hij na een tijd van 
dialyseren een donornier kreeg. Van een periode van aftakeling een periode van opleving. Weer 
volop in discussie met ons over actuele zaken voor hij op dinsdagochtend gaat biljarten in de Hoge 
Weye. Betrokken bij het werk van de dorpsraad. Zijn mening niet onder stoelen of banken stekend 
maar breeduit ter discussie stellend. 

Prachtig om te zien, hoe dankbaar hij is dat hij nieuw leven heeft gekregen. 
Ook voor ons - toeschouwers - is het mooi om die uiting waar te nemen. 

Daarom dit artikel buiten de lijntjes van de dorpsraad. 

N.B. dit artikel is geschreven met toestemming van Wijnand Elfers 
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In en om de dorpen 
Nog even nagenieten van de sneeuwpret 

 

 

 

 

       
De leerlingen van OBS Beekbergen vermaakten zich 10 dagen geleden prima in het Freule Hartsen Plantsoen. 



 

 

 4 

“IJssculptuur” van waterrad Ruitersmolen 
Tijdens het maken van foto’s bij het waterrad van de Ruitersmolen in Beekbergen was het erg 
opvallend dat er met de afgelopen bizarre sneeuw- en ijs-omstandigheden toch nog veel mensen het 
Bekberger klompenpad liepen. 

Ook veel ouders en hun kinderen wisten de weg te vinden naar het nabijgelegen bevroren vijver aan 
de Tullekensmolenweg. Op zaterdag en zondag was het daar gezellig druk. 

   

 
Veel ouders en kinderen wisten de weg te vinden naar het nabijgelegen bevroren vijver aan de Tullekensmolenweg. 

 
Het waterrad van de Ruitersmolen leek wel op een “ijssculptuur”. 



 

 

HHet  VOO

Ook weer de

 

ORJAA

Nu de

Het mooie v
Bij de Ru

e tijd voor een 

AR  is beg

e sneeuw en ij

 

voorjaarsweer 
uitersmolen in 

huwelijksaanz
gr

gonnen!

js is verdwene

 
Voorjaarsb

bracht veel kl
Beekbergen s

zoek!? Zaterd
rondgebied va

! 

en is de arresl

bloemetjes in 

  
ompenpadlop
stond het dit w

 
dagmiddag om

n Beekbergen

lee ingeruild v

overvloed. 

pers van het “B
weekend vol m

mstreeks 15.00
n met deze tek

voor een menw

  

Bekbergerpad
met geparkeer

0 uur vloog dit 
kst. 

wagen. 

” op de been. 
rde auto’s. 

reclamevliegttuig boven het

5 

 

 

 

 
t 



 

 

 

S
In
v

A
d

H
S

 

 
 

G

 
 
 

Snertnie
nmiddels is

van de Prote

Altijd weer e
dinsdag van

Het was daa
Snert werd 

Groenstr

De gemeente
van de brand
takken en stru

tus

 

euws... 
 er een jaar
estantse ge

een stukje g
n de maand 

arom een sm
gebracht bi

rook inrit

e is vorige wee
dweerkazerne 
ruiken en bood
ssen het open 

r voorbij wa
emeente in L

gezelligheid 
naar uitkijk

makelijke ve
ij onze vast

t brandw

ek bezig gewe
aan de Van S

d voorheen pla
stuk van de b

aarin we ‘Sa
Lieren, heb

waar veel m
ken. 

errassing, t
e gasten va

We hope
zien, wa

Blijf ge

 

 

Namens

Ans, Anj

Toverta
Cliënten v
maken va
actieve sp
ontwikkeld
helemaal o
van zorgo
met een lic
zorgvraag
problemen

weerkaze

eest met het s
Schaffelaarwe
aats aan perso
beukenhaag. D

amen eten
bben gemist

mensen ied

oen er afge
an ‘Samen e

en iedereen
anneer het a

ezond, zor

s het team v

ja, Els, Tilly

afel breng
van Het Hiet
n de Tovert

pellen projec
d voor mens
op de gebru
rganisatie P
cht tot matig
, comlexe g

n in Beekbe

rne 

  
noeien van bo

eg in Beekberg
onen die zich 
Deze beukenh

n’, in het Tre
t. 

dere laatste 

elopen week
eten’. 

n straks teru
allemaal we

rg goed vo

van ‘Samen

y en Zwanet

gt Hietve
tveld kunne
tafel; een in
cteert op ee
sen met een
uiker afgest
Pluryn voor 
g verstande
gedrags- en
ergen. 

oomtakken en
gen. Deze boo
aan het zicht 

haag wordt late

efpunt 

k 

ug te 
eer kan. 

oor jezelf e

n eten’, 

tte 

eld optie
en sinds beg
nnovatieve b
en tafel. De 
n verstande
temd. Het H
(jong)volwa

elijke beper
n bijkomend

n struiken op d
om was dichtb
willen onttrekk
er langs het h

en je dierb

s 
gin februari 
beamer die 
spellen zijn

elijke beperk
Hietveld is e
assenen en
king en een

de psychiatr

de groenstrook
begroeid met o
ken. Er is een
ek doorgetrok

baren. 

gebruik 
inter-

n specifiek 
king en 

een locatie 
n ouderen 
n intensieve
rische 

k naast de inri
overhangende
 hek geplaats

kken 

6 

e 

 
it 
e 
t 



 

 

 

S

 

I

S

 
 

Speeltoe

In Lieren zijn o
e

Snelheid

 

stel in L

op het grasvel
erbij geplaatst 

Het was

sdisplay

D

ieren 

ldje op de hoe
voor de “jong

s al geruime ti

y Lieren 

De snelheidsd

ek van de Mole
ge jeugd”. Het 
ijd een wens v

display staat de

  

envaart en Vo
eerste speelto

van de in dat d

eze periode a

oshuizen een p
oestel was beg
deel van Liere

  
an de Lierders

paar dagen ter
gin januari 20

en wonende ge

straat in Lieren

rug nog twee 
021 al geplaats
ezinnen. 

n. 

speeltoestelle
st. 

7 

 

 

 
en 

 



 

 

V

 
 
 

N
O
B
v
n
h
a
p
b
k
 
 

 

Veluwsch
D
g
d
G
B
h
v

Nieuwbo
Op het terre
Beekbergen
verrijst kome
nieuw gebou
honderd bew
afhankelijk z
psychiatrisc
bewoners m
krijgen er ee

Een impres
het terrein 

 

he Stoom
De Veluwsch
geworden in

e afgelopen
Gelderland e
Bakkerijmus
het Kröller-M
van Nederla

Veluw

uw Mark
ein van Mark
n van zorgor
end anderh
uw (vervang
woners. Tac
zijn van chro
he verpleeg

met het synd
en plek. 

ssie van het co
van Marken H

mtrein M
he Stoomtre

n de ANWB-
n maanden 
eindigde ’t V
seum in Hat
Müller Muse
nd. Deze tit

wsche Stoomt

kenhaven
kenhaven in
rganisatie A
alf jaar een
gende bouw
chtig mense
onisch 
ghuiszorg e
droom van K

omplet nieuwe
Haven van zor

Artist Impress

Maatschap
ein Maatsch
-verkiezing 
stemmen o

Veluws Zan
ttem ging er
eum waren g
tel ging in 2

trein Maatsch

n 
n 
Atlant 
n compleet 
w) voor 
en die 

n twintig 
Korsakov 

e gebouw op 
rgorganisatie 

Atlant.
sion Architecten

ppij wee
happij uit Be
‘Leukste U

op hun favo
ndsculpturen
r met de ee
genomineer
2016 en 201

  

  
appij: “Terug n

er in Top
eekbergen/

Uitje van Ge
oriete uitje. O
nfestijn in G
rste plek va
rd. De Eftel
14 nog naar

naar Toen”, B

3 ANWB
/Lieren is ne
elderland’. 
Op plek twe

Garderen en
andoor dit ja
ing werd dit
r de Apeldo

Beekbergen/Lie

B ‘leukste
et als vorig j
ANWB-led

ee van de P
n het Nederl
aar. Ook ZE
t jaar het Le

oornse Apen

eren. 

e uitje’ 
jaar derde 
en konden 

Provincie 
lands 

ERO055 en 
eukste Uitje
nheul. 

8 

e 

 

 



 

 

 9 

De Beekvallei Lieren 
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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  25. Zwembad  
De Hagenbrug 

www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

 
 

Rijbewijskeuringen CBR in Beekbergen 
Beekbergen - Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig 
wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat 
halen of vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van 
het CBR. 
 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen bij Dorpshuis De Hoge Weye medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende datum (onder voorbehoud van 
wijzigingen): vrijdag 26 februari, vrijdag 5 maart, vrijdag 19 maart 
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. 
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. 

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.  
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Varia 

Online workshop Mindfulness bij Stichting ‘kLEEF! 
Wanneer u met kanker wordt geconfronteerd, kan wat voorheen vanzelfsprekend 
en zeker was, de vanzelfsprekendheid verliezen. Vooral in deze tijd met de 
lockdown staat u voor een onzekere periode die allerlei gevoelens en vragen met 
zich mee brengt: angst, piekeren, onrust, pijn, nieuwe grenzen, hoe ben ik daar 
altijd mee om gegaan en helpt dat nu ook? Mindfulness neemt de vragen en 

gevoelens niet weg maar kan u helpen anders om te gaan met dingen die er zijn. Juist nu is dat extra 
belangrijk. 

De workshop van 6 bijeenkomsten van een uur, wordt u door een gekwalificeerde en ervaren trainer 
mindfulness aangeboden. De trainer heeft ervaring in het begeleiden van mindfulness bij mensen die 
met kanker worden geconfronteerd. De training is een verkorte afgeleide van de originele 8 weekse 
mindfulness training. De belangrijkste aspecten uit de training komen aan bod. De workshop start op 
maandag 1 maart en is online. Deze is vanuit huis te volgen en dus extra laagdrempelig. 

Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar info@stichtingkleef.nl of bellen naar telefoon-
nummer 055 576 26 76. 

Voor wie : voor mensen die kanker hebben en naasten 
Wanneer : maandag 1 maart 2021 t/m 12 april 2021 (m.u.v. 5 april) 
Tijd : van 10.00 tot 11.00 uur 
Docent : Suzan Biezeman 
Kosten : € 18,- 
Aanmelden : Voor meer informatie of opgave kunt u mailen naar info@stichtingkleef.nl of ons bellen 
  naar telefoonnummer 055 576 26 76. 

 
 
 

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

Vrijdag 26 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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Winter op de Herenboeren de Groote Modderkolk 
Sneeuw, sneeuwjacht, sneeuwduinen, ijs, wind.. ja op de boerderij hebben we het ook allemaal mee-
gemaakt. Het leverde witte idyllische plaatjes op. Het land bedekt met een laag sneeuw. Onder die 
sneeuwlaag, staat de boerenkool. De sneeuw leverde echter ook veel werk op. Op het land staan 
twee tunnelkassen die niet berekend zijn op een laag sneeuw. De boerin en vrijwilligers zijn dag en 
nacht bezig geweest met het verwijderen van de sneeuwlaag. Wat een werk! 

Hoe redden de dieren zich met al die sneeuw en kou? Zoals je misschien weet, zijn de kippen 
opgehokt en is het in de kipcaravan een gekakel van jewelste. De kippen vertoeven er prima, 
zogezegd hebben ze het er kiplekker. Zelfs in deze winterse kou doen de dames hun best en leggen 
eieren voor de herenboeren. Boerin Marleen heeft een aandoenlijk filmpje gemaakt in de caravan. 
Ook de varkens kunnen naar binnen, in de veewagen en genieten het warme stro. Elke dag gaan ze 
even naar buiten om te eten en een frisse neus te halen. Koud hebben ze het niet echt door hun 
wintervachtje! De koeien staan sinds november al in de potstal. Zo redden de dieren zich in de 
winter. Wil je het zelf zien en misschien meedoen met de Herenboerderij de Groote Modderkolk, dan 
kan je een rondleiding aanvragen via rondleiding@hbgm.nl.  

   
 De boerenkool onder een sneeuwlaag. De varkens krijgen buiten te eten en nemen lekker  
  een frisse neus. 

Benieuwd naar de kippen, tunnelkassen of varkens, bekijk dan via YouTube de filmpjes: 
https://www.youtube.com/channel/UCRrweHf-NgQvKtH_1UdjLCA 
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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 
 
 


