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Nieuwsbrief 19 april 2021 

Van de Bestuurstafel 

Van Youngster, een jonge zorgorganisatie uit Apeldoorn, ontvingen wij onderstaand bericht: 

Zorgorganisatie Youngster opent nieuwe locatie in Beekbergen 

Youngster is een jonge zorgorganisatie gespecialiseerd in 
verlenen van zorg aan jeugd, jongeren en jong volwassenen in de 
regio Apeldoorn. Op de locatie in Apeldoorn biedt Youngster al 
een aantal jaren begeleid en beschermd wonen trajecten aan 
waarbij er naar zelfstandigheid wordt toegewerkt. Als (jeugd)zorg-
organisatie kregen wij een toenemende vraag naar een woon- en 
behandelvorm voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met 

een autisme spectrum stoornis (ASS). Om aan deze groeiende behoefte te voldoen is Youngster per 
1 april jl. een driemilieu-behandelgroep in Beekbergen gestart. 

In de bosrijke omgeving van Beekbergen bevindt zich de locatie waar totaal 12 jongeren kunnen 
wonen, verdeeld over twee groepen. De jongeren krijgen zorg en behandeling aangepast aan hun 
behoefte en zorgvraag. We zullen intensief samenwerken met het netwerk van de jongeren. Wij 
bieden deze zorg landelijk aan, wat kan betekenen dat het netwerk van de jongeren op grote afstand 
woont. Daarom hebben wij apart een ruimte waar zij, bijvoorbeeld ouders, zouden kunnen over-
nachten. 

De locatie betreft niet alleen een woon-behandellocatie, maar ook het onderwijs zal deel uit maken 
van een intensief integraal traject. Youngster werkt hierin intensief samen met De Kleine Prins. 
De Kleine Prins - speciaal (voortgezet) onderwijs en Expertisecentrum - biedt maatwerk aan op het 
gebied van school/werken. 

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de locatie klaar te maken zodat wij de eerste jongeren 
kunnen verwelkomen. Ook het nieuwe team, met veel en diverse expertise op het gebied van 
autisme, zijn de eerste twee weken hard aan de slag gegaan met trainingen om een goede basis en 
start te maken met elkaar en voor de jongeren. 

    
Youngster krijgt een nieuwe locatie aan de Lage Bergweg 10 in Beekbergen voor 24-uurs begeleiding voor 

minderjarige jongeren. 
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Samen met de jongeren die hier komen wonen zullen 
wij de locatie verder gaan opbouwen. Zo is er de wens 
om dieren te houden, houtbewerking te gaan doen en 
zal er een moestuin aangelegd gaan worden. Mooi om 
te mogen ervaren dat er vele spullen beschikbaar 
worden gesteld om een fijne plek te creëren voor deze 
jongeren. Daar zijn wij uiteraard erg dankbaar voor. 

Wij staan voor zorg op maat en hopen deze kwetsbare 
jongeren een mooie en positieve ontwikkeling door te 
mogen laten maken. 

 

Bittere pil voor RTV Apeldoorn 
RTV Apeldoorn, dat 15 jaar de lokale omroep was, verliest de strijd van Valouwe Media. 
Na de Apeldoornse politiek, die in december haar voorkeur voor Valouwe Media kenbaar had 
gemaakt, heeft nu ook het Commissariaat voor de media voor Valouwe Media gekozen. 
Er is nog een strohalm maar die lijkt te dun om het tij te keren. Daarmee wordt 15 jaar ervaring 
overboord gegooid 

Wij hebben in het verleden (onder andere op het gebied van starterswoningen) constructief samen-
gewerkt met RTV Apeldoorn en hebben daarom ook bij de gemeenteraad een aanbeveling voor 
continuering van het bestaande contract ingediend. Het mocht niet baten. 

Valouwe Media heeft in een persbericht laten weten open te staan 
voor samenwerking met RTV Apeldoorn en deze heeft laten weten 
niet op voorhand de handdoek in de ring te gooien. 
We weten wat we hadden en wachten af wat we krijgen. 

 
Gerrit Stufken, de toenmalige voorzitter van Betaalbaar Wonen in Beekbergen in 

Lieren, werd geinterviewd door RTV Apeldoorn op 3 januari 2015.  
Precies op deze plek is nu de nieuwe woonwijk “De Beekvallei in Lieren “ verrezen. 
 
 

Omgevingsvisie Gemeente Apeldoorn 
 
Afgelopen donderdag werd de concept omgevingsvisie besproken tijdens de Politieke Markt. 
Gemeenten moeten voor hun grondgebied zo’n omgevingsvisie maken in het kader van de nieuwe 
Omgevingswet die in 2022 in werking treedt. 

Tijdens de bespreking was de vraag aan de raad of de overkoepelende visie op de stad en het 
buitengebied voldoende beschreven is in het document zoals dat er nu ligt. 

De visie bestaat uit vier hoofddoelen: Stad maken, Vitale dorpen en buitengebied, Versterken van 
het fysieke fundament en het Versterken van het sociale fundament. 

De omgevingsvisie – deel 1 beschrijft het “Apeldoorns DNA”, en de richting over “wat voor stad willen 
we zijn”. Uit verschillende andere documenten zijn de sociale component (iedereen doet mee, 
Apeldoorn gastvrije stad) meegenomen en ook het belang van het groen in en rond de stad. 

Wethouder Joon gaf een korte inleiding op het document. Daarna volgden de vragen en reacties op 
een aantal onderwerpen door insprekers en fracties. 

Uitdaging is om in de Omgevingsvisie een goede afweging te maken van een aantal belangen.  
De kwaliteit van de leefomgeving, in de breedste zin, moet daarin leidend zijn. Wat dan precies die 
kwaliteit is daarin bestaan nog wel wat verschillen in mening. 

Er wordt nog gewerkt aan een deel 2 waarin dieper wordt ingegaan op hoe de visie moet worden 
uitgevoerd. 
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De planning is erop gericht de (volledige) Omgevingsvisie voor de zomer 2021 ter visie te leggen en 
eind 2021 te laten vaststellen door de gemeenteraad. 

Voor de omgevingsvisie wordt ook een Omgevingseffectrapportage (OER) opgesteld. De OER zal 
parallel met de ontwerp-omgevingsvisie ter visie worden gelegd, deze OER is adviserend van aard 
en helpt bij het maken van keuzes in de besluitvorming. 
 
 

Kwaliteitsimpuls buitengebied 
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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. 
Zaterdag 17 april, de dag dat Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen 
werden 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. 

   

   
Zaterdag 17 april werden de vlaggen aan de lantaarnpalen opgehangen aan de Dorpstraat en een stukje Kerkweg. 

De vlaggen vindt u aan de Dorpstraat aan lantaarnpalen, vanaf restaurant de Smittenberg tot voorbij 
de Loenenseweg. 
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Bij elke vlag hoort een QR-code (sticker op lantaarnpaal). 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. 

 

Herdenking Bevrijding Beekbergen Lieren 

 
Jan Muller en Anthoinette Konijnenberg legden namens de Stichting Bevrijdingscomité 2000 Beekbergen, Lieren en 

Oosterhuizen een bloemstuk neer. 
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Naast het bloemstuk van de Stichting lag er ook een bloemstuk van o.a. de Prinses Julianaschool uit Lieren. 

   

Ton van Laarhoven maakte voor onze Canadese zusterstad Burlington een video. Vier leden van de 48th Highlanders of 
Holland waren aanwezig bij de plechtigheid. 
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Aanleg glasvezelkabel 

 
Afgelopen donderdag werd de Hietveldweg in Beekbergen opengebroken voor het aanleggen van glasvezelkabels. 

Legervoertuigen uit Wezep op weg naar oefening in Brabant 
Afgelopen donderdag vond een grote verplaatsing plaats van militaire voertuigen die vanuit de 
kazerne uit Wezep vertrokken richting Brabant. De Landmacht vervoerde deze dag een deel van haar 
grootste voertuigen naar Weert voor een grote oefening daar. De grote machines, waaronder 
6 Boxers, 3 fenneks, twee Kodiaks, de zwaarste voertuigen die Defensie bezit, werden in twee aparte 
colonnes over de weg, o.a. via de A50, vervoerd. 

     
 Kodiak Boxer Fennek 

Foto’s Defensie 

     
De Landmacht vervoerde deze dag een deel van haar grootste voertuigen, o.a. over de A50 hier bij Beekbergen, naar Weert 

voor een grote oefening daar. 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Beekbergen 

 

     
De gedenksteen die op 20 maart tijdens de officiële ingebruikname van de kerk werd onthuld is nu ingemetseld in de 

buitenmuur van het kerkgebouw. 

   
Het glas-in-loodraam aan de kant van de Ruitersmolenweg is ontworpen door gemeentelid Alida van de Craats en verwijst 

ook naar de tekst op de gedenksteen. 
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Veel mensen op de been afgelopen weekend 

 

   

 

 

       
Het afgelopen weekend bracht, door het mooie weer, erg veel mensen op de been. 
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Rijbewijskeuringen CBR in 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 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. 
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. 
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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 28 april, woensdag 19 mei 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!   Ruimtestations 

Vrijdag 23 april 2021, 20.00 – 22.00 uur 

In april 1971 werd het allereerste ruimtestation gelanceerd: de 
Russische Salyut 1. Sindsdien hebben ruimtestations een 
enorme impuls gegeven aan wetenschappelijk onderzoek 
vanuit een baan om de aarde en langdurig verblijf van mensen 
in de ruimte. Alex Scholten laat zien hoe ruimtestations zich 
hebben ontwikkeld en hoe het is om te leven en werken aan 
boord van het internationale ruimtestation ISS. 

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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’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 
 
 


