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De eerste stap is dat u een Gezondheidsverklaring koopt. Dat kan via inloggen op www.mijncbr.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 dat 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. 

Afspraak maken 

Dat kan gemakkelijk zelf via onze website of door tijdens kantooruren te bellen naar het landelijke 
afsprakenbureau 088 23 23 300. 
Coulanceregeling 75 plus 

Senioren mogen onder bepaalde voorwaarden met een verlopen rijbewijs een jaar blijven rijden 
echter alleen in Nederland. 

De doorlooptijden van het CBR zijn echter een stuk verbeterd. 

De gezondheidsverklaring koopt u 4 of 5 maanden voor de einddatum van uw rijbewijs. 

 
 

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. 

Door de nieuwe lockdown vinden de diensten helaas opnieuw zonder kerkgangers plaats. Met de viering 
van het Kerstfeest is dat extra jammer. Hoeveel mensen willen niet juist met Kerstfeest naar de kerk om te 
horen en te zingen over de geboorte van Jezus Christus en over de redding en inspiratie die we van Hem 
ontvangen?1 

Gelukkig zijn er uitstekende middelen om de diensten met beeld en geluid online bij te wonen. Zoek op 
www.kerkdienstgemist.nl naar’dorpskerk Beekbergen’. Daar kun je de diensten live of later bekijken en 
meebeleven. 

• Elke zondag is er om 09.30 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.  
Op woensdag 13 januari is er géén uitzending van het bemoedigingsuurtje. De eerstvolgende uitzending 
is woensdag 20 januari van 15.00 uur tot 16.00 uur en daarna om de twee weken. 

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.pknbeekbergen.nl  
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Varia 

Ouders van jonge kinderen kunnen elkaar ontmoeten bij ‘kLEEF! 
Kanker treft mensen van alle leeftijden. Niet alleen degene die ziek zijn maar ieder-
een erom heen. Wanneer een ouder kanker heeft, nemen de ouders soms de kinde-
ren in bescherming en de kinderen de ouders. Bij kinderen kan dat gevoelens als 
boosheid, verdriet, angst, jaloezie veroorzaken en dat uit zich in bepaald gedrag. 

Maar ook ouders hebben vragen: doe ik het wel goed, wat vertel ik, hoe ga ik om met het gedrag van 
mijn kind, zijn er boekjes om samen te lezen, enz. Ook kan het prettig zijn om hier met andere 
ouders over te praten. Herkennen en delen van vragen en twijfels kan al de nodige rust geven. 

Op donderdagmiddag 28 januari 2020 om 13.30 uur is er in het inloophuis van Stichting ‘kLEEF! 
de gelegenheid voor ouders (met kanker) van jonge kinderen om elkaar te ontmoeten. Tijdens deze 
middag kunnen ervaringen worden uitgewisseld en vragen worden gesteld die bij deze ingewikkelde 
tijd horen. Onze professionele gesprekspartner Suzanne Hennekes en kindertherapeut Linda 
Vosbeek zijn hierbij aanwezig. 

u hieraan deelnemen? Mail dan naar info@stichtingkleef.nl of bel naar telefoonnummer  
055 576 26 76 van Stichting ‘kLEEF!. 

Samenvatting: 
Wat : ontmoetingsbijeenkomst  
Wanneer : donderdag 28 januari 2021 van 13.30 uur tot 15.00 uur 
Wie : ouders met kanker van jonge kinderen 
Waar : inloophuis Stichting 'kLEEF!, Vosselmanstraat 4, Apeldoorn 
Kosten : géén, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
Aanmelden : Mail naar info@stichtingkleef.nl of bel met telefoonnummer 055 576 26 76. 

 

Tip van de Fietsersbond: Stel de koplamp van je fiets goed af 
Fietsverlichting. Een bekend probleem, in de donkere wintermaanden. Niet alleen het gebrek aan 
(goede) fietsverlichting bij fietsers. Ook een lamp die tegenliggers verblindt, is heel vervelend. 
Voor fietsverlichting geldt niet: hoe meer, hoe beter. Of: duur, dus goed. Belangrijker is wáár het licht 
heen schijnt. Je wilt immers dat je zichtbaar bent voor ander verkeer én dat je zelf de weg goed ziet. 
Dat is een kwestie de juiste lamp kiezen, maar ook van goede afstelling. Hier moet je op letten: 
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Koop de juiste lamp 

 Kies een lamp die een egale en brede lichtbundel geeft. 
 Kies een lamp die ook van de zijkant goed zichtbaar is door de brede stralenbundel. 
 Een lamp met een Duitse StvZO-goedkeuring voldoet aan deze eisen. 

Stel je lamp goed af 

 Richt de lichtbundel van de lamp schuin naar voren (beneden). Het felste punt moet niet te dicht-
bij, maar ook niet te ver van je fiets af liggen. Te dichtbij zorgt ervoor dat je niet ver genoeg voor-
uitkijkt; te ver weg vergroot de kans dat het felste licht in de ogen van tegenliggers schijnt.  

Wim Droogers en Anja Straathof, Fietsersbond Apeldoorn 

Voor meer informatie: 
e-mail      :apeldoorn@fietsersbond.nl 
website    : www.apeldoorn.fietsersbond.nl 
Facebook: www.facebook.com/Fietsersbond.Apeldoorn 
 

 
 

Eindelijk een manier om ZWERFAFVAL efficiënt te VERZAMELEN 
Graag vraag ik aandacht voor het volgende: 

Reeds enkele jaren loop ik dagelijks mijn ronde om zwerfafval op te ruimen. In Zutphen en ook de 
rest van Nederland lopen meer mensen “hun” rondje. Op www.helemaalgroen.nl kan iedereen een 
gratis app downloaden en als je dat wilt jouw rondjes vastleggen, dit voorkomt dat er “dubbele” 
trajecten gelopen worden. Heel handig dus! 

Wellicht kunnen jullie aandacht besteden aan deze app. 

Ja! Inderdaad er zijn kosten aan het gratis verstrekken van 
een App (+updates) aan vrijwilligers die zwerfafval opruimen. 

www.helemaalgroen.nl zoekt partners/donateurs 

Alvast dank voor jullie medewerking! 

Met vriendelijke schone groeten, Hans Westerhof 

www.helemaalgroen.nl  

ZWERFAFVAL! Dat pakken we samen op! 

 
 

     
 



 

 

 14 

 

LIVESTREAM!  Christiaan Huygens 

Vrijdag 15 januari 2020, 20.00 – 22.00 uur 

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

De Nederlander Christiaan Huygens behoorde in de 17e eeuw tot één van de 
grootste wetenschappers van zijn tijd. Een tijd vol nieuwe technische 
ontwikkelingen en belangrijke ontdekkingen. Een overzicht van het leven en 
werk van Christiaan Huygens door Alex Scholten. 

Volkssterrenwacht Bussloo 
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Locatie Omschrijving Datum 

Haitsma Mulierlaan 12, 7361 DL 
Beekbergen 

het plaatsen van een berging, zwembad met 
tuinhuis, erfafscheiding (gedeeltelijk) en 
toegangspoort 

24-12-2020 

Kanaal Zuid 344, 7364 CA Lieren het kappen van een boom 30-12-2020 

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). 

Aangevraagde evenementenvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

kruising Kattenkuule, Achterste Kerkweg 
in Oosterhuizen 

Pinksterkermis d.d. 21, 22 en 24 mei 2021 29-12-2020 

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvraag voor het houden van een evenement bij 
hem is ingediend. Binnenkort zal hij daaromtrent een beslissing nemen.  
Indien de vergunning wordt verleend zal daarvan mededeling worden gedaan. 
 
 

Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Kuiltjesweg 55 te Beekbergen 
(Provinciaal Blad, Nr. 9841, 24 december 2020) 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een aanvraag om vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming ontvangen voor realisatie en gebruik 

11 woningen. 

Het voornemen is om de vergunning te verlenen. 

Mogelijkheid van inzien 

Het ontwerpbesluit 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. 

Zienswijze indienen? 

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een 
zienswijze het zaaknummer 2020-005582. Onderaan het ontwerpbesluit 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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Provincie Gelderland Waterwet Verpleeghuis Marken Haven aan de Kuiltjesweg te 
Beekbergen  (Provinciaal Blad, Nr. 10058, 31 december 2020) 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vergunning op grond van de 
Waterwet verleend voor een bodemenergiesysteem voor verpleeghuis Marken 
Haven, gelegen aan de Kuiltjesweg te Beekbergen. 

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 2020-012425. 

Bezwaar 

Belanghebbende kunnen tijdens de inzagetermijn bezwaar indienen tegen het besluit. Vermeld hierbij 
het zaaknummer 2020-012425. 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 
 
 


