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Vitaliteit in onze dorpen 
Zoals gemeld in de nieuwsbrief van 29 maart hadden we, met een afvaardiging van de 
Dorpsraad, een gesprek over het actualiseren van de onderwerpen binnen het kader van de 
vitaliteit in onze dorpen. Met Cor en Janine van SpectrumElan voerden we een goed gesprek 
over wat er nu in Beekbergen en Lieren,in grote lijnen, speelt. De opmerkingen uit dat gesprek 
dienen als uitgangspunt voor verdere verkenningen samen met afvaardigingen van 
verschillende doelgroepen. 

Bij vitaliteit wordt misschien vaak gedacht dat dit over onze senioren en ouderen gaat, maar het heeft 
betrekking op alle fasen van het leven.  
Het omvat wonen, economie, mobiliteit, gezondheid en recreatie. En dit alles in een goede 
verhouding tot elkaar, binnen financiële mogelijkheden, rekening houdend met veranderingen in 
klimaat, veilig voor iedereen èn met respect voor landschap en natuur. 

Het gaat dus niet alleen om woningen, winkels en wegen, maar ook over de benutting en inrichting 
van de ruimte en de sociale structuren zoals de vele ontmoetingen, verenigingen en belangen-
groepen. 

U kunt zich voorstellen dat er een enorme lijst aan wensen en meningen kan ontstaan als ieder zijn 
zegje kan doen. Het is ook niet mogelijk om het iedereen helemaal naar de zin te maken. Maar…we 
moeten wél steeds zoveel mogelijk inwoners de kans geven om mee te denken en mee te praten 
over een prettige woon- en leefomgeving.  
We gaan in de komende weken wat meer aandacht besteden aan verschillende aspecten van 
vitaliteit, onder andere in de nieuwsbrief. 

Met Janine heeft inmiddels een vervolggesprek plaatsgevonden over hoe we, op korte termijn, 
kunnen starten om de behoeften van onze jeugd en jongeren te achterhalen. 
We gaan een workshop organiseren voor de leeftijdsgroep van 14 tot en met 20 jaar. Precieze datum 
en locatie moeten nog worden vastgelegd (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona). 

Als Dorpsraad willen we ook bekijken hoe wij, binnen de geldende maatregelen, meer bijeenkomsten 
voor verschillende groepen deelnemers kunnen gaan organiseren. 

Wandelen 

Afgelopen donderdag was de “Wandel tijdens je Werk-dag”, een aangepaste versie van de Wandel 
naar je Werk-dag. Sinds 2015 organiseert Wandelnet deze dag om aandacht te vragen voor het lopen 
als manier om je te verplaatsen. 

Veel Nederlanders hebben werk waarbij ze langdurig zitten. Bewegen is gezond. Volgens hoogleraar 
neuropsychologie Erik Scherder houdt je door te wandelen niet alleen je lijf fit, maar ook je brein: 
“Lopen bevordert de creativiteit, verlaagt je stressgevoel en verhoogt je productiviteit”. 

Het grote voordeel van wandelen is dat het zo ontzettend veelzijdig en makkelijk is; je bepaalt je 
eigen tempo, route en afstand, loopt alleen of samen en beleeft je omgeving meer. 
En sommigen voegen nog extra waarde toe door het wandelen te combineren met schoonmaakacties 
(zoals Marjolein en de Klompenpadbeheerders), of als vrijwilliger te lopen met mensen in een rolstoel. 

Voor degenen die het leuk vinden om de wandelingen bij te houden zijn er vele apps en websites. 
Via Wandelnet zijn er routes op te vragen, maar ook routes te maken op basis van knooppunten. 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland ontwikkelt met vrijwilligers de Klompenpaden, routes die je 
met behulp van app of papier (de Damper heeft er enkele in het assortiment) kunt lopen. Deze 
combineren het wandelen met informatie over het lokale landschap en de cultuurhistorie. 

Erik Scherder ontwikkelde samen met de Hersenstichting de Ommetje-app, waarbij je gestimuleerd 
wordt om dagelijks 20 minuten te wandelen. 
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In en om de dorpen 

Vlaggen Eerbetoon 
OPDAT WIJ NIET VERGETEN 

Ine Pennink van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen vond het maar niets 
dat er dit jaar door corona weer niets mag tijdens de herdenking op 5 mei. 
Tijdens een bezoek aan Normandië, waar slachtoffers geëerd worden met 
vlaggen, kwam ze op het idee iets soortgelijks te organiseren in 
Beekbergen. 

Vanaf 17 april, de dag dat Beekbergen werd bevrijd, tot zaterdag 
8 mei worden met 25 vlaggen personen geëerd die tijdens de 2e 
Wereldoorlog zijn omgekomen. 

Verzetsmensen die zijn geëxecuteerd, een Joodse burger die is 
afgevoerd, de tragische beschieting op evacuées uit Arnhem bij de 
Smittenberg, vliegtuigen die hier zijn neergestort en niet te vergeten Anne 
Frank die in 1941 een paar weken logeerde in Beekbergen. 

Dorpsbewoners, verzetsmensen, bevrijders, evacuées, ieder met een 
eigen verhaal, ieder herdacht met een eigen vlag. 

De vlaggen vindt u dan in de Dorpstraat aan lantaarnpalen, vanaf 
restaurant de Smittenberg tot voorbij de Loenenseweg. 

Bij elke vlag hoort een QR-code. Wanneer u de code scant, opent het 
verhaal achter deze persoon op de website van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. 

We hebben alle mogelijke moeite gedaan om de verhalen te achterhalen en via nabestaanden 
toestemming te krijgen de foto’s te gebruiken. 

Leest u nu de verhalen en heeft u een aanvulling? Aarzel niet om die met ons te delen via 
info@4en5meibeekbergen.nl.  

Bij deze bedanken we alle mensen die geholpen hebben dit eerbetoon te realiseren. Zonder hun 
hulp, in welke vorm dan ook, was dit niet gelukt. 

OPDAT WIJ NIET VERGETEN 

 

 
 

 

In de stentor van zaterdag 3 april 2021 stond een kranteartikel van een 
interview met Ine Pennink van de Stichting 4 en 5 Mei Beekbergen:  
https://www.4en5meibeekbergen.nl/persbericht/persbericht-april-2021/ 

Het betreffende kranteartikel uit de Stentor kunt u ook lezen op onderstaande 
website van de Dorpsraad: 
http://www.dorpsraadbeekbergen.nl/  (rubriek DOWNLOADS) 
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Natuurlijk ooievaarsnest in Lieren 
Van onze vogelkenner/spotter John Schelfhorst uit Lieren ontvingen wij onderstaand bericht: 

Ongeveer 30 maart begonnen een paar ooievaars een natuurlijk nest te bouwen aan de Molenberg te 
Lieren. Dus in het geheel niet geholpen door mensen met paal of mand. De eerste dagen viel het 
beginsel iedere keer omlaag. Plotseling rond 2 april lukte het. Inmiddels wordt het een echt nest. 
Heel bijzonder. Vooral omdat het zo enorm hoog zit. Juist de laatste (sneeuw) stormdagen maakten 
het echt een uitdaging. Zie bijgaande foto’s. 

   
Ongeveer 30 maart begonnen een paar ooievaars een natuurlijk nest te bouwen aan de Molenberg te Lieren. 

Witte wereld 

 
Dinsdag 6 april was het in Beekbergen nog een witte wereld. 
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Nieuwbouw Landgoed Engelanderholt 

 

   
Alle 12 kavels, op Landgoed Engelanderholt, op kavel 8 na, zijn allemaal verkocht. 

 
SBNE heeft aangifte gedaan van overtreding van de Wet natuurbescherming vanwege het vellen of doen vellen van een 

houtopstand zonder voorafgaande melding bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland. Langs het heideveldje… 
over de hele lengte van de Konijnenkamp is gekapt: er staat nog maar hier en daar een boom. 
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Hooimijt Het Hoogeland 

   
De hooimijt op de Hoogeland is nu verder doorgezakt. Men ging er vanuit dat dan misschien, niet voor de eeuwigheid, maar 
toch zeker voor enkele decennia een hooiberg de boerderij op het Hoogeland zou sieren. De hooiberg die elegant in elkaar 

was gezakt. Hoe dat kan? Dat is voer voor mensen die verstand hebben van sterkteleer en traagheidsmomenten. 

Militair vliegverkeer boven de Veluwe 

   
De laatste tijd vliegen opvallend veel militair vliegverkeer (vliegtuigen en helicopters) overdag, maar ook ’s avonds en  

’s nachts boven de Veluwe. Via de burgerluchtvaart app Air Traffic zijn de militaire vluchten niet te traceren! 
Defensie probeert de oefeningen en trainingen zoveel mogelijk te verspreiden boven Nederland en de Noordzee. Want 

vliegverkeer kan voor overlast en trillingen zorgen. Dat er minder oefeningen in het buitenland plaatsvinden, komt door de 
pandemie. Het trainen in de avond is nodig omdat het zicht voor de piloot dan anders is. De vlieger werkt dan met 

zogeheten night vision goggles. 
  

Even bijpraten... 
Beekbergen Klassiek beweegt mee met de stand van zaken rondom 
Corona. We kijken naar wat wel mogelijk is. In verband met de huidige 
situatie m.b.t. Corona is het concert van Skazka Kwartet van 17 april 
geannuleerd! Zodra een nieuwe datum bekend is, zullen wij dat op de 
website en per e-mail melden. 

Meldt u hier voor het gewenste concert aan: 
https://www.beekbergenklassiek.nl/bestellen-voorjaarsconcert/  

Een paar dagen voor het concert ontvangt u per e-mail de passende ‘corona-instructies’. 

Donateur? 

Onze belofte aan donateurs kunnen wij in deze bijzondere situatie niet waar maken... Met maar 30 stoelen kan niet 
iedereen voorin de kerk zitten. Wij vertrouwen op uw begrip en hopen dat u ons ook met uw donatie blijft ondersteunen.  
Wij werken ondertussen aan plannen voor na Corona. Uw steun is heel welkom! 

U kunt het donatiebedrag (min. € 25,00 per jaar) overmaken naar: NL39RABO0336726511 t.n.v. Stichting Beekbergen 
Klassiek. 

www.beekbergenklassiek.nl 

 



 

 

M
C

W

W
v
v
z

C
Z

M
d
h
h
tr
o

O

E
g
M
b

M

 
 
 

 
 
 
 
 

MS colle
Collectant

Word collec

We zijn op z
vanaf de ba
voor de 25.0
zenuwen let

Collecter
Ziekte van h

MS is een z
de laag om 
hersenen ni
hebben 25.0
reden mees

onder jonge

Onderzoek 

Er is nog ge
genezen is. 
MS Collecte
betere kwali

Meer inform

Energ
do

 

ectewee
ten gezoch

Va
Na
(A
te
 

ctant 

zoek naar c
nk te collec
000 mensen
tterlijk sloop

ren kost 
het central

iekte van he
de zenuwen
et (goed) do
000 mensen
stal op tuss
 mensen. 

hard nodig

een oplossin
Onderzoek

eweek onde
iteit van lev

matie en aan

giek w
e je zo

ek van 2
ht in (APE

an 28 juni t
ationaal MS

APELDOOR
egen de zen

ollectanten
cteren. De o
n met MS in
pt. Onderzo

maar tw
le zenuwst

et centrale z
n aangevall
oor, waardo
n MS en elk
en het 20e e

g 

ng voor MS.
k is daarom 
er andere aa
en voor me

nmelden: ww

wonen 
o ! 

28 juni t
ELDOORN)

t/m 3 juli 20
S Fonds pl

RN) Beekbe
nuwslopend

! Collectant
opbrengst va
n Nederland
ek naar MS

wee uurtje
elsel 

zenuwstels
len en besc
oor verlamm
k jaar kome
en 40e leve

. Onderzoe
hard nodig

an wetensch
ensen met M

ww.nationaa

 

t/m 3 ju
N) Beekber

021 vindt de
aats. We zi

ergen, Liere
e ziekte mu

ten kunnen 
an de lande
d die iedere
S en onze st

es tijd pe

el. Doordat
chadigd. Hie
mings- en ui
n hier zo’n 
nsjaar. Dat 

kers weten 
. Het Nation
happelijk on

MS. 

almsfonds.n

Gra
Wilt u
hoe t
bLoE
met e

interne

e-mail

spreek

 
 

v

u

uli 2021
rgen, Liere

e landelijke 
ijn hard op z
n, Oosterhu

ultiple sclero

ervoor kiez
elijke collect
 dag met ee
trijd tegen M

er jaar. E

t er iets mis 
erdoor kome
itvalsversch
1000 mens
maakt MS 

niet hoe M
naal MS Fo
nderzoek na

nl/collectere

atis advi
u duurzame
e beginnen

Em. Stuur ee
een van de 

et: www
: info@
kuur: telefo

mail 

voor de 
uw com

uw porte

en, Ooster

huis-aan-h
zoek naar c
uizen. Help 
ose (MS)? 

zen om huis
teweek is v
en ziekte m
MS moet da

En het is 

is in het afw
en signalen
hijnselen op
en bij. De e
de meest in

S ontstaat e
onds bestee
aar betere b

en. 

ies van 
e energie, m
? Vraag da
en e-mail of
energie-coa

w.duurzaam
@duurzaam
onisch of di
ons voor ee

wereld, 
mfort en 

monnee

rhuizen! 

huiscollecte 
collectanten
jij ons in de

s-aan-huis o
an essentie

moeten leven
aarom doorg

nog leuk

weersystee
n van en naa
ptreden. In N
eerste symp
nvaliderend

en hoe de z
edt de opbre
behandeling

vrijwillig
maar u weet 

n de vrijwill
f maak een 
aches. 

bloem.nl 
mbloem.nl 
igitaal (met 
en afspraak

 

of 
vri

vane 

van het 
n in 
e strijd 

of thuis 
eel belang 
n die hun 
gaan. 

k ook! 

em, wordt 
ar de 
Nederland 
ptomen 
de ziekte 

ziekte te 
engst uit de 
gen en een 

gers 
niet goed 
igers van 
afspraak 

computer)
k 

help als
jwilliger

n bLoEm

9 

s 

m



 

 

R

A
in
d
A
V

A

E

D

H
v
D
w
k

D
a
O

D
fo
p

C

S
e

D
g

 
 

O

a
k
A

In
te
J

A

D
in

Rijbewijs

Automobilist
n Beekberg

datum (onde
Automobilist
Voor houder

Afspraak m

Een afspraa
 Gem
 Tijde

De Procedu

Houd zelf de
verlengen va
De eerste st
www.cbr.nl, 
kopen bij de

Deze vragen
antwoord kr
Op dát mom

De artsen w
ormulieren 

procedure le

Coulancere

Senioren mo
een jaar blijv

De doorloop
goed voorbe

Op de ee

artiesten die j
koren of band
Apeldoorn lat

n onze agen
e klikken: htt
Je wordt dan 

Alle actuele o

Dus dit jaar k
n onze digit

 

skeuring
Beekberg
wanneer 
halen of v
van het C
 

ten kunnen 
gen medisc
er voorbeho
ten van 75 j
rs van rijbew

maken 

ak voor het s
makkelijk en 
ens kantoor

ure 

e einddatum
an uw rijbew
tap is het ko
via DigiD m

e meeste ge

nlijst over u
ijgt u van he

ment kunt u 

waar Regelz
digitaal voo
eest u op de

egeling 75 p

ogen onder
ven rijden. 

ptijden van h
ereidt op de

erste rij th

Cu
Za
bu
van

Mu
jaarlijks mee
ds dit keer ni
ten plaatsvin

da (ik ben be
tps://cultuurb
ontvangen d

ontwikkelinge

kan je gewo
tale huiskam

en CBR 
gen - Een m
u 75 jaar o
vernieuwen

CBR. 

zich via Re
ch laten keu
oud van wijz
jaar en oud
wijs C/D/E t

spreekuur k
snel via on

uren via de

m van uw rij
wijs, indien 
open en inv
met SMS- of
emeenten o

w eigen gez
et CBR het 
pas een afs

zorg mee sa
or u in en ve
e website va

plus 

r bepaalde v

het CBR zij
e keuring zu

huis van

ultuur bij
terdagmidd
ur ‘om de h
n verschille

uziek, theater
edoen aan Cu
iet meedoen

nden maar bi

ezoeker) kun
bijjebuur.nl/  
door een gas

en kun je vol

oon vanuit je
mers! 

in Beekb
medische k
of ouder be
n, of wanne

egelzorg Rij
uren voor de
zigingen): v
der betalen €
tot 75 jaar i

kunt u uitslu
nze website
 afsprakenl

bewijs in de
u ook medi

vullen van e
f App-verific
f via RegelZ

zondheid m
Verslag (so

spraak mak

amenwerkt, 
ersturen dez
an Regelzo

voorwaarde

n een stuk 
ult u geen ge

nuit je lui

ij je buur
dag 17 april 2

oek’ maar b
ende acts bij

r, gedichten
ultuur bij je b
. Om dezelfd
eden we hui

n je kiezen w

stheer of -vro

gen op onze

e luie stoel o

bergen 
keuring voo
ent of wann
eer u om m

jbewijskeuri
e verlenging
vrijdag 16 a
€ 50,00. 
s het tarief 

uitend make
: www.rege
ijn: 088 232

e gaten en b
isch gekeur
en Gezond
catie. Een p
Zorg. 

moet u eerst
oms meer d
ken voor de 

zijn aanges
ze direct na

org: www.re

en, uitsluiten

verbeterd, d
ebruik hoev

ie stoel !

r gaat dit
2021 gaat C

bij je thuis. J
jwonen in o

en verhalen,
buur. Vanweg
de redenen k
skamer optre

welk optreden

ouw die je we

e facebookpa

optredens v

or het verle
neer u een z
medische re

ingen bij Do
g van hun ri
april – vrijd

€ 70,00. 

en via Rege
elzorg.nl  
23 300. 

begin 5 ma
rd moet wor
heidsverkla

papieren Ge

t zelf invulle
dan één), di

keuring. 

sloten bij Zo
aar het CBR
gelzorg.nl. 

nd in Neder

dus als u zi
ven maken 

!! 

t jaar onl
Cultuur bij je
Je kunt gew
nze digitale

, als vanouds
ge de corona
kunnen we d
edens via on

n je wilt volge

egwijs maakt

agina: https://

van verschil

engen van 
zgn. groot 
eden een a

orpshuis “D
ijbewijs op o

dag 30 april

elZorg: 

anden voor
rden. 
aring. Dat ka
ezondheidsv

en en opstur
e de keurin

orgDomein.
R. Meer info

rland, met e

ch tijdig laa
van deze re

line op 1
e buur online
woon vanuit j
e huiskamers

s worden ze 
amaatregele
at nu niet in 

nline Zoomse

en door op d

t in de digita

/www.facebo

llende acts b

uw rijbewij
rijbewijs (

arts moet b

De Hoge W
o.a. de volg
l 

r deze datum

an online op
verklaring k

ren naar he
ngsarts moe

 Zij vullen d
ormatie over

een verlopen

at informere
egeling. 

7 april 20
e. Geen optr
je luie stoel

rs! 

geboden do
n kunnen gro
de huiskame

essies. 

e daarbij beh

le huiskame

ook.com/cult

bijwonen 

1

ijs is nodig
(C/D/E) gaa
bezoeken 

Weye”  
gende 

m met het 

p mijn 
kunt u 

et CBR. Als 
et invullen. 

de 
r de 

n rijbewijs 

n en u zich 

021 
redens bij je
l optredens 

oor de vele 
oepen als 
ers van 

horende link 

r. 

uurbijjebuur

10 

g 
at 

e 

 



 

 

 11 

 

“De Schuur en … zo gaat dat!” 
Om kwart voor zeven ratelt de wekker; rats je bed uit, een kop thee  gezet, half aangekleed al vast een 
boterham, scheren, verder aankleden, nog een boterham met een kop thee, krantenkoppensnellen en 
dan jas aan, wegwezen, de auto in naar kantoor / het werk. Daar gaat daar eerst het koffiezetapparaat 
aan, wordt de krant verder gelezen en even bijgepraat: “Wat vond jij van dat tweede doelpunt 
gisteravond?” 

Zo ging dat… Of zo gaat dat… 
Om vijf uur de omgekeerde rit, op tijd voor de warme hap, dan de krant verder lezen, schoenen uit; even 
later zijn de kinderen gedoucht en in de pyjama, “wel-te-rusten-papa”, tv-journaal en nog een film. Dan 
naar boven en pitten, op weg naar morgen: “Gute Nacht, Freunde, es ist Zeit fűr mich…etc.” 

Zo ging dat... Of zo gaat dat… 
Op zaterdag niet uitslapen, de kinderen moeten naar ballet, naar judo of naar het voetballen, de auto moet gewassen en in 
de huiskamer moet een lamp gerepareerd. Op zondag soms de kerkgang en 
dan wekelijks naar opa en oma. Of met een vast aantal makkers op de racefiets 
150 tot 200 km fietspaden onveilig maken. 

Zo ging dat… Zo gaat dat.. 
Als de vrouw geen baan heeft, dan is zij dus werkloos en doet ‘slechts’ het 
huishouden. Zet ’s morgens de thee, maakt het ontbijt klaar, duwt manlief z’n 
jas en das in de hand, zwaait hem liefdevol uit, werkt de kinderen de deur uit 
naar school met brood en drinken voor tussen de middag, ruimt het ontbijt, de 
keuken en de kamer op, gaat stofzuigen, terwijl de was draait, strijkt de vorige 
was, hangt buiten de was van vandaag op. Misschien even bij de buurvrouw een kop koffie, maar dan vlug naar huis, want 
het gaat toch weer regenen, en dus toch maar de was de droger in. ’s Middags de boodschappen en nog zo het één en 
ander, dat was blijven liggen. Dan de keuken in voor het avondeten. “Luister eens, wie doet vandaag de afwas / 
afwasmachine laden en opruimen?” “Niemand?” Ze hebben van school hun huiswerk, de kinderen; en pa heeft gewerkt, is 
moe. 

Zo ging dat... Totdat het pensioen er aan kwam….. 
“Dan gaan we fijn gezellig alles samen doen.” Gezellig samen boodschappen doen, gezellig samen stofzuigen, weliswaar 
niet elke dag, vindt hij, maar zij vindt dat niet. Samen naar de slager, samen naar de bakker, samen naar de super. Ehum, 
samen op bezoek bij haar vriendin. “Nee hoor, ik ga alleen, blijf jij maar thuis! Het is mijn vriendin, daar hebben we jou niet 
bij nodig…!” Samen naar haar moeder… Of: “Moet je daar nou echt elke week heen??” 

Samen genieten van al die vrije tijd, die jij wel, maar zij niet heeft. Ze heeft, verdikkeme, in tegendeel, er een groot kind 
thuis bijgekregen…! En wat het huishouden betreft: “Hij denkt, dat hij alles beter weet!  Hij kan me wat!!” 

Dat stel van ‘samen alles’? Ik was ze een paar jaar uit het oog verloren. Hoe het nu met ze is? Oh, die? Die zijn al lang 
gescheiden! 

Zo ging dat. Zo gaat dat. Maar gelukkig gaat dat niet altijd zo. Er zijn er ook, die 
elkaar de ruimte geven, elkaars taken zo nodig overnemen. Maar de    
eerlijkheid gebiedt, dat ze elkaar  toch regelmatig voor de voeten lopen, en het 
gelukkig ook weer met een kus oplossen. 

Samen gaan ze dan boodschappen doen   en, nog beter, samen gaan ze naar 
De Schuur …..! 

Anne Schiebaan 

“De Schuur”, achter Molenvaart 5, bij fietsknooppunt 93 

Donderdag     13.00 tot 16.00 uur 

Zaterdag         10.00 tot 15.00 uur 

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 9-16 uur. Op de donderdag blijven we tot nader orde nog gesloten. 

Voor een afspraak kunt u bellen met 06 30082135. 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. 

Wij zien u graag weer in De Schuur. 

Het Bestuur 
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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 

 
 

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 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 
 
 

 
 
 

LIVESTREAM!   Radio-sterrenkunde 

Vrijdag 16 april 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Zeventig jaar geleden slaagden sterrenkundigen er in - o.a. met een 
kleine telescoop bij Radio Kootwijk - om radiostraling uit het heelal 
op te vangen. Dit zorgde voor een volledig nieuwe kijk op de 
sterrenhemel. Met steeds grotere en nauwkeurigere radiotelescopen 
hebben astronomen de ‘radiohemel’ in kaart gebracht. Een overzicht 
van de ontwikkelingen in de radio-sterrenkunde door Joris Robijn. 

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

Volkssterrenwacht Bussloo 

 

 
 
 



 

 

G

R
V
w

T

 

1

2

2

2

 

1

2

2

2

 

1

2

2

2

2

A

L

S

E

K

H
A
P
p

Gemee

 

Raadsve
Vanaf 19.00
www.apeldo

Tijd 

9.00 uur 

21.00 uur 

21.15 uur 

22.15 uur 

9.00 uur 

21.00 uur 

21.15 uur 

22.15 uur 

9.00 uur 

21.00 uur 

21.15 uur 

21.45 uur 

22.15 uur 

Aangevraa

Locatie 

Spelderholt 1

Engelanderho

Klein Canada

Het gaat hie
Als er een b
Pas dan kun
publicatie va

 

entenie

P

rgaderin
0 uur start d
oorn.parlaeu

Omschr

Online P

Consulta

Pauze 

Worksho

Sluiting 

Online P

Evaluatie

Pauze 

Vroegsig

Sluiting 

Online P

Scenario

Pauze 

Lening a

Extra aud

Sluiting 

agde omg

3E, Beekber

olt kavel 2, B

a 31, 7361 C

er om een in
besluit is gen
nt u eventue
an de verlee

euws 

Politieke

ng donde
de digitale ra
us.nl. 

ijving 

PMA - Uitzen

atie concept O

op cybersecu

PMA - Uitzen

e afwegingsk

nalering 

PMA - Uitzen

okeuze motie

an stichting A

dit comité 

evingsver

rgen 

Beekbergen 

G, Beekberg

ngediende a
nomen wor
eel een bez
ende vergun

 Markt A

erdag 15
aadsvergad

nding gepla

Omgevingsv

urity 

nding gepla

kader zonnep

nding gepla

e Afsteekverb

Apenheul 

rgunning

Oms

het p
bijgeb

het o
verlee

gen het ve

aanvraag. D
dt dit opnie

zwaarschrift
nning. 

Apeldoor

april 202
dering. U ku

and 

isie (deel 1) 

and 

parken 

and 

bod Vuurwer

chrijving 

laatsen van 
bouw 

prichten van
ende vergun

ergroten van

Deze kennis
uw gepublic
t indienen. N

n donde

21 
nt de verga

(uitloop even

rk 

een toegang

 een woning
nning 10/2742

n de woning e

sgeving is b
ceerd en ku
Nadere info

rdag 15 

adering live 

ntueel moge

gspoort, hekw

g (wijziging op
28) 

en de bergin

bedoeld om 
unt u dit bes
rmatie hiero

april 202

volgen via 

lijk) 

werk en een 

p eerder 

ng 

u te inform
sluit inzien. 
over vindt u

1

21 

Datum 

06-04-202

08-04-202

09-04-202

eren. 

u t.z.t. bij de

14 

 

21

21

21

e 



 

 

 15 

Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Amerikaweg 12 (nabij Kruisweg), Beekbergen het kappen van een eik 09-04-2021 

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). 
 
 

Wet natuurbescherming, locatie Kuiltjesweg 55, Beekbergen 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming verleend voor realisatie en gebruik 11 woningen. 
 

Mogelijkheid van inzien 

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op 
verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket 
via telefoonnummer 026 359 99 99. 

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met 
het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2020-005582. 

Beroep 

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij 
het zaaknummer 2020-005582. Onderaan het besluit leest u hier meer over. 

Wilt u meer weten? 

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 
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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 
 
 


