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Nieuwbouw Atlant Marken Haven 
Het nieuwe gebouw is ontworpen voor 80 bewoners die zijn aangewezen op Chronisch 
Psychiatrische Verpleeghuiszorg en voor 20 bewoners met het syndroom van Korsakov. 

Het gebouw wordt deels in 2 lagen, deels in 3 lagen gerealiseerd en omsluit het plein van Markenhof, 
waardoor ondanks het grote volume, een leefbare menselijke maat wordt gerealiseerd.  
De 100 plaatsen worden in 10 groepen gerealiseerd, en twee groepen per cluster. De vier kopse 
kanten bevatten de 10 huiskamers. 
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Het nieuwe gebouw is ontworpen voor 80 bewoners die zijn aangewezen op Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg en 

voor 20 bewoners met het syndroom van Korsakov. 

Gezegende paasdagen! 
Op de fiets of met de benenwagen gingen zij door Lieren: Anthoinette, Gerrie en Jannie. Dit keer 
verrasten zij onze senioren met een kleine paasattentie. De leerlingen van de Prinses Julianaschool 
hebben gevouwen, geknipt en geplakt voor de 65-plussers in het dorp.  

Mocht u tot de doelgroep behoren, maar niets ontvangen hebben, meldt u zich aan bij één van de 
dames, dan voegen we u toe aan de lijst. 

 
De leerlingen van de Prinses Julianaschool uit Lieren hebben gevouwen, geknipt en geplakt voor de 65-plussers in het dorp. 
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Verkeersveiligheid langs het Kanaal 
Een online petitie en veel publiciteit naar aanleiding van de recente ernstige ongevallen langs het 
Kanaal. Door buurtcomité Kanaal Natuurlijk Veilig uit Loenen is een brandbrief gestuurd naar 
gemeente Apeldoorn, politie en provincie. Ook een groep aanwonenden uit Lieren heeft een bericht 
gedaan aan de Gemeenteraad. 

De overeenkomsten in de bewonersoproepen aan de lokale overheid: snelheidsverlaging naar 
60 km/u en een inhaalverbod, gecombineerd met controle en handhaving. 

Wethouder Willems heeft binnenkort een gesprek met het comité uit Loenen. 

 
Het Apeldoorns Kanaal bij Lieren. 

Ooievaarsstel Tullekensbocht in afwachting… 

   
Een ooievaarstel is gearriveerd op het nest aan de Tullekensbocht. Ooievaars zijn vrij trouwe partners, vele jaren na elkaar 

worden dezelfde koppeltjes gevormd. Gewoonlijk arriveert het mannetje vroeger in het broedgebied dan het vrouwtje. 
Wanneer het vrouwtje te lang op zich laat wachten, gebeurt het dat hij een ander vrouwtje aanvaardt. Indien het eerste 

vrouwtje toch nog opdaagt, eist ze meestal na veel geruzie haar partner en haar nest gewoon weer op. 
 

Ooievaars hebben één legsel per jaar in april, met per nest 3-5 eieren die 33-34 dagen worden bebroed. Het paren gebeurt 
na de uitgebreide balts, waarbij de ooievaars hun kop in de nek gooien en klepperen. De jongen zitten 55-60 dagen op het 

nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7-20 dagen gevoerd door de ouders 
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Te voet, te paard, op de rollerskates 

 

Te voet, te paard, op de rollerskates. Het weekend bracht veel mensen in beweging. En het viel op dat de jeugd zich vaker 
in de natuur begeeft. De voorjaarbloemen in de bermen langs de Arnhemseweg staan volop in bloei.  

Zwerfkeien weer vastgelijmd 

   

   
De zwerfkeien die her en der in de Dorpstraat in Beekbergen liggen worden regelmatig van z’n plaats gereden en moet de 

gemeente weer herstelwerkzaamheden verrichten. 
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Nieuwbouw Landgoed Engelanderholt 

 

     
De bouwwerkzaamheden op kavel 5 aan de Leonard Springerlaan is al bijna afgerond en zal waarschijnlijk ergens in juni 

opgeleverd worden. 

     
Op kavel 9 aan de Haitsma Mulierlaan is men ook al begonnen met bouwwerkzaamheden. 

     
De villa op kavel 11. 

 
Bouwwerkzaamheden op kavel 6 aan de Leonard Springerlaan is al weken aan de gang. 
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Aanleg glasvezel in Beekbergen 

   

   
Men heeft het vast wel gemerkt dat men in en rond Beekbergen bezig is geweest met het aanleggen van de 

glasvezelkabels. 

Bekbergerpad nog steeds favoriet 

   
Het klompenpad Bekbergerpad blijft steeds meer wandelaars aantrekken. 
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“De Schuur”: Kopen op afspraak 
Kopen op afspraak is volgens het RIVM weer mogelijk. Daarom wil “De Schuur” in 
Lieren met ingang van zaterdag 27 maart a.s. de deuren weer openen voor het 
winkelen op afspraak. 
Dit geldt alleen voor de zaterdagen van 09.00 -16.00 uur. Op de donderdag blijven 
we tot nader orde nog gesloten. 

Voor een afspraak kunt u bellen met 06 3008 2135. Ook het aanleveren van 
goederen kan alleen op afspraak en alleen op de zaterdagen. Ook daarvoor kunt u 
dit nummer bellen. Uiteraard is de combinatie van aanleveren en winkelen mogelijk. 

  
De Schuurverkoop in Lieren zorgt, ook in coronatijd, voor genoeg aanloop. Als u niet hoesterig of verkouden en verder fit 

bent u van harte welkom. Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

Wij zien u graag weer in “De Schuur”. 

Het Bestuur 

 
 

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”  
in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende 
datum (onder voorbehoud van wijzigingen): vrijdag 2 april – vrijdag 16 april – vrijdag 30 april 
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. 
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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. 

 
 

Cursus voor 65-plus over verkeersregels 
Verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder in Apeldoorn kunnen meedoen aan 
een online bijeenkomst over de nieuwste verkeersregels. De cursus wordt uit-
gevoerd op verzoek van de gemeente in opdracht van ROV Oost-Nederland en 
is op donderdag 8 april 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2021 via: https://vvn.nl/opfriscursussen.  
 
 
 
 

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. 

De kerkdiensten zijn gelukkig weer toegankelijk voor kerkgangers (10.00 en 19.00 uur). Hiervoor dient u 
klachtenvrij te zijn, te reserveren via de www.hgbb.nl en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften die 
in de kerk worden aangegeven. De diensten kunnen ook via www.kerkdienstgemist.nl (dorpskerk 
Beekbergen) live of later worden bekeken en meebeleefd. 

 Elke zondag is er om 10.00 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 31 maart, woensdag 14 april, Woensdag 28 april, 
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.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl  
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Varia 

 

Stel uw vragen aan een gespecialiseerde gesprekspartner 
Heeft u vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateerde gevolgen 
van kanker? 
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Diverse adviseurs zijn aan 
Stichting ‘kLEEF! verbonden. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar 
vakgebied. 

U kunt uw vragen voorleggen aan onze notaris, bedrijfsarts, diëtiste, financieel adviseur, kinder-
therapeut of oud-huisarts gespecialiseerd in re-integratie. Onze adviseurs zijn niet gebonden aan 
een instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden. 

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 : spreekuren van adviseurs 
Waar : inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : geen, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer (055) 576 26 76 
 
 

 
 
 

Wakker worden op de boerderij de Groote Modderkolk 
Bij het opkomen van de zon worden op de boerderij de kippen al vroeg wakker, voelen de kilte en 
blijven nog lekker even op hun stok zitten. Echt avontuurlijk gaat de dag toch niet worden, want ook 
de kippen zitten nog steeds in lock-down. De dapperste bijen komen al wel snel hun kasten uit om 
genieten van het eerste licht. 

Vroege vogels zoeken een mooi nestkastje uit, op een koude ochtend gemaakt door de kinderen van 
de Herenboerderij. Onderop het nestkastje staan hun namen geschreven, zodat ze later kunnen zien 
welk vogelpaar hun nestkastje heeft uitgezocht. 

De warme ochtendstralen zorgen dat damp opstijgt van de koeien in de potstal. Ze staan meewarig 
te kijken naar alle energie die de pinken hebben. Zeker de stiertjes proberen de beste plek te 
veroveren in de rangorde. De varkens liggen er nog rustig bij, te vroeg om al echt actief te worden. 

De ochtend komt langzaam op gang. De bijen in 
de bijenkasten moeten opschieten om de eerste 
bloemen te zoeken, want lang zijn ze niet 
welkom op de boerderij. Ze moeten al snel 
wijken voor de wilde bijen, zij zijn de eregasten 
op de boerderij. 

Als je in dat vroege licht goed naar het land kijkt 
zie je jonge groene sprieten uit de grond komen. 
Dat zijn de eerste groenten, knoflook, lekker om 
wakker worden! 

Wil je ook meedoen als Herenboer? Vraag dan 
één-op-één rondleiding aan via 
rondleiding@hbgm.nl.  
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LIVESTREAM!   De sterrenhemel in het voorjaar 

Vrijdag2 april 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Diverse sterrenbeelden sieren de sterrenhemel in het voorjaar. De 
bekendste is de Grote Beer, maar we zien ook minder bekende 
sterrenbeelden zoals de Leeuw, Cassiopeia en de Ossenhoeder. 
Tussen de sterren bevinden zich talrijke interessante objecten, 
zoals gasnevels, bolvormige sterrenhopen en sterrenstelsels. 
Jaap van ’t Leven is de gids langs de voorjaarshemel en laat zien 
hoe met een verrekijker nog veel valt te ontdekken op een heldere 
lente-avond. 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing 
alleen via een live stream te volgen: 
http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.  

Volkssterrenwacht Bussloo 
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Aangevraagde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Atalanta 29, 7361 EW Beekbergen het plaatsen van een dakkapel 22-03-2021

Wittekruisweg 28, 7364 AL Lieren het vernieuwen van de voorgevel en het wijzigen van de 
constructie van een woning 

22-03-2021

Hansengraaf 20, 7361 EL 
Beekbergen, 

het verplaatsen van een in-/uitrit 25-03-2021

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. 
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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 
 
 


