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Nieuwsbrief 8 maart 2021 

Van de bestuurstafel 
Van Buurtbus Oosterhuizen en Lieren ontvingen wij onderstaand bericht: 

 

Buurtbus Oosterhuizen en Lieren 

Yes, we gaan weer rijden ! 
Na een jaar stilstaan gaat de buurtbus vanaf maandag 8 maart weer rijden volgens de dienstregeling. 
De chauffeurs staan te trappelen van ongeduld om u weer van dienst te kunnen zijn. De buurtbus 
heeft wel een ander uiterlijk gekregen en ook in de bus zijn de nodige aanpassingen gedaan om veilig 
en corona-proof te kunnen rijden. Er is een zgn. kuchscherm tussen de chauffeur en de passagiers, 
er is extra ventilatie en een HEPA filter ingebouwd. Ook de plaatsing van de stoelen is iets veranderd. 
Dragen van een mondkapje is ook in de buurtbus verplicht. 
De chauffeurs hopen u weer snel te mogen begroeten om u te vervoeren naar uw bestemming. 

LET OP: In de buurtbus kunt u alleen met een pinbetaling losse kaartjes kopen. 

Vanaf 13 december 2020 rijdt de buurtbus onder de naam RRReis, de nieuwe naam voor het 
regionaal openbaar vervoer in de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. 

 
De buurtbus van lijn 510 Oosterhuizen-Lieren-Apeldoorn v.v. wordt bestuurd door vele vrijwilligers, die zich belangeloos 

inzetten voor dit project. Wij staan graag voor u klaar! 

Bij vervoersproblemen kunt u bellen met de coördinator, Harrie van Ginkel, 0628329072. 

Beste reiziger, lijkt het u leuk om een paar uur in de week op de bus te rijden, klik dan op deze link Advertentie chauffeur: 
https://buurtbusoosterhuizenlieren.nl/wp-content/uploads/2019/08/Advertentie-chauffeur.pdf  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris per email: secretaris@buurtbusoosterhuizenlieren.nl  
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Willen we het leefbaar houden voor onszelf en toeristen willen blijven ontvangen dat zullen we 
allemaal een steentje bij moeten dragen en er niet overheen stappen. 
Ik doe het met liefde en velen met mij, maar de grote toegangswegen zoals Arnhemse weg, 
Loenenseweg, Hansengraaf, Kayersdijk, zijn voor gewone burgers niet te doen.  

Hartelijke groet, 
Marjolein Willemen 
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In en om de dorpen 

Vis en Pad Thai op Kerk-Allee 

 

   
Vele vaste klanten van Piet en Sirilak Vuurens uit Apeldoorn wisten de weg te vinden naar hun Pad Thai wagen op de Kerk-
Allee in Beekbergen. Daarmee krijgt de viskraam van Robert Beukers uit Spakenburg iedere zaterdag gezelschap van deze 

twee ondernemers. Leuk om te vertellen is dat Piet jarenlang heeft gevoetbald bij vv Beekbergen en daardoor veel 
bekendheid geniet bij vele Beekbergenaren. De gerechten die door zijn vrouw Sirilak vers wordt bereid zijn o.a. Pad Thai 

(noedels met kip of garnalen), loempia's, Thaise mini red currykroket en Thaise kant-en-klaarmaaltijden Ergens in april zal er 
waarschijnlijk ook een groenteboer bij hen aansluiten op de Kerk-Allee. 

Het wordt in Beekbergen dus iedere zaterdag weer erg gezellig op de Kerk-Allee! 

Gezellige weekenddrukte in de Dorpstraat 

   
Het was afgelopen zaterdag, ondanks dat er een koude wind stond, weer gezellig druk in het centrum van Beekbergen. 

Bij de IJstijd en op de Kerk-Allee stonden de mensen in de rij voor een ijsje, visje of een loempia etc.. 
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“Viering 75+1 jaar Bevrijding” in Beekbergen afgelast 
Het bestuur en de werkgroep van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen 
laten, met heel veel pijn in het hart, weten dat we het besluit hebben 
moeten nemen de geplande festiviteiten in het kader van  

                    “Viering 75+1 jaar Vrijheid” 
vanwege het coronavirus ook dit jaar niet door te kunnen laten gaan. 

We beseffen dat dit een harde klap zal zijn voor allen die betrokken zijn 
geweest bij het opzetten en uitvoeren van de vele goede ideeën en plannen voor deze viering, doch 
er rest ons helaas geen andere keuze dan realistisch te zijn. 

Het bestuur zal binnen de richtlijnen die in mei van dit jaar gelden, kijken naar de mogelijkheden om 
op gepaste wijze invulling te geven aan de jaarlijkse 4 mei Herdenking en festiviteiten op 5 mei, zoals 
de Bevrijdingsvuur-estafette. 

Wij bedanken bij deze alle sponsoren en vrijwilligers heel hartelijk voor hun bijdragen en inzet. 
Blijf allemaal vooral gezond! 

    
Het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen en de Werkgroep 2020. 

 
 

Met ingang van 3 maart mag er door jongeren tot en met 26 jaar weer in team-
verband getraind worden! Vanaf die dag geldt het onderstaande trainingsschema.  

Alle overige coronaregels blijven van kracht! 
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Met trots delen wij mee dat we afgelopen vrijdag een nieuwe hoofdsponsor overeenkomst voor 
3 jaar getekend hebben met AH Westerik. 

AH Westerik zal de komende 3 jaar als sponsor te zien zijn op de shirts van de senioren, alle 
trainingspakken, alle sporttassen en diverse boarding. Uiteraard zijn we hier als club erg blij mee! 

Wij zullen de komende 3 jaar gezamenlijk optrekken om de leefbaarheid van het dorp verder te 
bevorderen. Voor de lokale ondernemers èn voor onze vereniging is het belangrijk dat het 
aantrekkelijk is om te wonen in ons dorp. Winkels en sportbeoefening dragen hier voor een groot 
deel aan bij. U zal ons dus vaker samen tegenkomen bij activiteiten. 

Wij bedanken John en Sacha Westerik voor het vertrouwen in onze club! 
 

 
 

  
 
 
 

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: 



 

 

 10 

 

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 

 

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 medisch 
laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende datum (onder voorbehoud van 
wijzigingen): vrijdag 19 maart 
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. 

 
 



 

 

 11 

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 lockdown vinden de diensten helaas zonder kerkgangers plaats. 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. 

De uitzending is steeds op de oneven weken, dus: woensdag 17 maart, woensdag31 maart,  
woensdag 15 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.pknbeekbergen.nl  
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Varia 

Leven met de dood in je schoenen 

Datum : Dinsdag 23 maart 2021 
Thema : Leven met de dood in je schoenen 
Locatie : On-line via Zoom 
Tijd : Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 20.45 uur 
  Belangstellenden zijn van harte welkom  

Na de diagnose ongeneeslijk ziek gaat het leven verder. Voortaan leef je - net als Jannie Oskam - op 
twee sporen. Het ene spoor gaat over ziekte, behandelingen, klachten, verdriet en de dood. Het 
andere spoor gaat over plezier, aandacht, liefde, troost en kracht. Beide sporen verdienen aandacht 
in de palliatieve zorg. In het net verschenen boek 'Tussenland'  beschrijft Jannie openhartig over 
haar eigen ervaringen. Daarnaast heeft ze voor haar boek lotgenoten en professionals geïnterviewd. 
Hun ervaringen heeft ze door haar eigen verhaal heen geweven. Deze avond neemt zij ons als 
ervaringsdeskundige mee in "leven met de dood in je schoenen". 

Wat is Café Doodgewoon? 
Café Doodgewoon is dé ontmoetingsplek in Oost -Veluwe waar informatieve thema’s over palliatieve 
zorg besproken worden. Mensen met een levensbedreigende ziekte, hun familie, vrienden en andere 
belangstellendenvoor dit thema zijn van harte welkom. Het netwerk palliatieve zorg Oost Veluwe 
organiseert deze avonden in de gemeente Apeldoorn. Er zijn altijd meerdere ervaren hulpverleners 
en vrijwilligers aanwezig van de Kap en hospice Apeldoorn. Deze avond wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de gemeente Apeldoorn. 

Meer informatie 
• Voor deelname graag aanmelden bij b.koekoek@gelre.nl, de link voor de Zoombijeenkomst wordt 

dan toegestuurd. 
• Toegang is gratis 
• Onder de deelnemers worden twee boeken verloot 
• Website: www.netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe  

Bijeenkomsten in 2021 
• 25 mei : Onderwerp volgt  
• 27 juli : Onderwerp volgt 
• 28 september : Film met nabespreking bij Gigant 
• 23 november : Voltooidleven 

 
 

LIVESTREAM!   De planetoïde Vesta 

Vrijdag 12 maart 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Tussen de banen van de planeten Mars en Jupiter bevinden 
zich banen van talloze ‘kleine planeten’, de planetoïden. Eén 
van de grootste planetoïden is de ruim 500 km grote Vesta. 
Dankzij gedetailleerde opnamen die de NASA-missie Dawn 
enkele jaren geleden maakte kan Alex Scholten het publiek 
meenemen op een reis naar dit bijzondere hemellichaam. 

Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing 
alleen via een livestream te volgen: 

http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.  

Volkssterrenwacht Bussloo 
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dat de gemeente Apeldoorn door middel van het collegeakkoord een overeenkomst heeft gesloten 
met de betreffende marktpartij voor het plaatsen van deze laadvoorzieningen; 

dat in dit collegeakkoord tevens een aantal beleidsuitgangspunten is opgenomen over de plaatsing 
van deze laadvoorzieningen; 

dat de gemeente Apeldoorn een aanvraag heeft ontvangen om ter hoogte van de Atalanta in 
Beekbergen een laadvoorziening te plaatsen; 

dat een geschikte locatie is gevonden voor een laadvoorziening op de Atalanta in Beekbergen in de 
parkeerhavens grenzend aan het perceel Keizersmantel 19; 

dat de laadvoorziening is voorzien van twee laadpunten, waardoor het mogelijk is dat twee voer-
tuigen gelijktijdig kunnen opladen; 

dat om het gebruik van de laadvoorziening op de Atalanta ten behoeve van elektrische voertuigen 
optimaal te benutten het wenselijk is om nabij deze voorziening maximaal twee parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektrisch voertuigen; 

dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen 
elektrisch voertuig’ en een onderbord met een pijl naar links en rechts; 

dat het onderbord met een pijl naar links en rechts ter reservering van twee parkeerplaatsen pas 
wordt geplaatst wanneer binnen een termijn van drie jaar uit de gebruikscijfers blijkt dat hier aanlei-
ding toe is, waardoor in eerste instantie slechts één parkeerplaats wordt gereserveerd voor het op-
laden van elektrische voertuigen; 

dat wanneer pas na drie jaar blijkt dat er noodzaak is voor uitbreiding van de laadlocatie met een 
tweede parkeerplaats, hiervoor een nieuw verkeersbesluit wordt genomen; 

dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van 
het RVV 1990 met een dergelijk onderbord een verkeersbesluit is vereist; 

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het 
opladen van elektrische voertuigen strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van 
de bruikbaarheid ervan; 

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de korpschef 
van de politie, eenheid Oost Nederland; 

dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van besluiten aangaande het 
reserveren van parkeerplaatsen voor voorzieningen voor het opladen van elektrische voertuigen. 

Het besluit: 
Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn besluit: 
 door middel van het plaatsen van een verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een 

onderbord met de tekst ‘opladen elektrisch voertuig’ een parkeerplaats gelegen op de Atalanta in 
Beekbergen te reserveren in de parkeerhavens grenzend aan het perceel Keizersmantel 19 ten 
behoeve van het opladen van een elektrisch voertuig. en; 

 wanneer binnen drie jaar uit de gebruikscijfers blijkt dat het noodzakelijk is om een tweede 
parkeerplaats te reserveren voor het opladen van een elektrisch voertuig, aan de bebording een 
onderbord toe te voegen met een pijl naar links en rechts (bordnummer OB504). 
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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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