
BEEKBERGEN, 
LIEREN EN 
OOSTERHUIZEN 
IN DE 
SCHIJNWERPERS
Op 15 mei tijdens het Nationale Molenweekend bij de Ruitersmolen 
vindt de aftrap plaats van de Atlas van Apeldoorn.  Onder deze titel 
besteedt CODA jaarlijks aandacht aan een wijk of dorp. Dit jaar staan 
de dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen in de schijnwerpers. 
In de zomermaanden is er een expositie bij de Tullekensmolen en zijn 
er twee speciaal samengestelde  fi etsroutes. Een route voert langs 
12  panelen en de andere route  kunt u met het  boekje Langs beken 
en enken uit de reeks Bellevueroutes volgen. Beide routes gaan langs 
historisch interessante plekken.

ApelQuest 2011
De jaarlijkse historische speurtocht voor kinderen is dit jaar in Beekbergen.
De ApelQuest verschijnt in de week van 8 mei in De Stentor, op de Stentorwebsite en 
de CODA website. Het wordt een fi etstocht van ongeveer 10 km. Leuk voor gezinnen
en in schoolverband! 

Wist u dat
* Apeldoorn beschikt over een beeldbank waar 25.000 foto’s beschikbaar zijn.Wilt u 
weten of er ook beelden van uw straat of buurt zijn kijk dan op
www.coda-apeldoorn.nl/beeldbank.

* Binnen de Dorpsraad de werkgroep Oud Beekbergen-Lieren gevormd is die zich op 
vrijwillige basis wil inzetten om de historie van onze dorpen vast te leggen en te bewaren 
in woord en beeld. Wilt u zelf bijdragen, of kent u (ex-)dorpsgenoten die veel weten? 
Laat het ons weten via oudbeekbergenlieren@dorpsraadbeekbergen.nl
of bel 055 506 1010. 

Meer informatie
Wilt u de laatste stand van zaken over deze activiteiten lezen? 
Raadpleeg www.erfgoedapeldoorn.nl
www.nationalemolendag.nl
www.bellevueapeldoorn.nl
en www.coda-apeldoorn.nl



Panelenroute
De panelenroute kunt u volgen in Beekbergen en omgeving. Het is een tentoonstelling 
in de openlucht. Maak ter plekke kennis met Freule Hartsen, Anne Frank, Gradus ten 
Pas, Jochem Brouwer, jonkheer L.F. Teixeira de Mattos, Marten Orges, W.A. van de 
Walle en vele anderen. De routekaart is vanaf 15 mei gratis verkrijgbaar bij onder 
andere de Ruitersmolen aan de Tullekensmolenweg 47, de VVV Beekbergen en bij 
CODA Kenniscentrum. De panelen blijven staan t/m 31 augustus 2011.

Programma Nationale Molendag
U bent op zondag 15 mei vanaf 11 uur van harte welkom op de Nationale Molendag bij 
de Ruitersmolen aan de Tullekensmolenweg 47 in Beekbergen. 
Na een introductie door Carin E.M. Reinders, directeur/bestuurder CODA kunt u uit 
verschillende interessante activiteiten een keuze maken: 

• Fietstocht Langs beken en enken onder begeleiding van het Fietsgilde Apeldoorn
• Rondleiding in de Ruitersmolen met demonstratie papierscheppen en koren malen
• Wandeling langs de Oude Beek
• Wandeltocht langs panelen op historische plekken o.l.v. Apeldoorns Gidsen Collectief
• ‘Ommetje’ o.l.v. de IVN

Fietsroute Langs beken en enken
Tijdens de Nationale Molendag op zondag 15 mei 2011 zal deel 12 van de reeks
Bellevueroutes worden gepresenteerd: Langs beken en enken. Dit is een fietstocht van 
ongeveer 25 kilometer langs de mooiste plekjes in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.
Start- en eindpunt is  De Ruitersmolen aan de Tullekensmolenweg 47 in Beekbergen. Deze 
route is gemaakt door de leden van het Erfgoedplatform Apeldoorn (Oudheidkundige 
vereniging De Marke en IVN-Apeldoorn) in samenwerking met CODA en de gemeente 
Apeldoorn. Het boekje met de fietsroute kost € 2,95 en is verkrijgbaar bij onder andere
CODA Kenniscentrum.

Expositie “Woar Gebeurd! Bikbärgen, Lieren en Oosterhuuzen” 
17 mei t/m 30 juli 2011
In de Tullekensmolen is vanaf dinsdag 17 mei de expositie “Woar Gebeurd! Bikbärgen, 
Lieren en Oosterhuuzen” te zien. In vele foto’s worden thema’s als verenigingsleven, 
bedrijvigheid in de dorpen, dialect en straten in verleden en heden uitgewerkt. In de 
expositie laat CODA ook vier markante dorpelingen aan het woord. In deze 
video-interviews delen de inwoners vier persoonlijke verhalen over hun geschiedenis
in de dorpen.

BEEKBERGEN, LIEREN EN OOSTERHUIZEN 
IN DE SCHIJNWERPERS

Tip: Aan de (fiets)route ligt Tulip Inn de Veluwe aan de Schalterdalweg 18. Geniet daar
van een heerlijk kopje verse koffie of thee met appeltaart van  €  6,50  voor  €  4,50!

Openingstijden
Dinsdag- en donderdagmiddag van 14 tot 17 uur.
In juli ook op zaterdagmiddag van 13 tot 16 uur.


