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Nieuwsbrief 15 maart 2021 

Van de bestuurstafel 

Boombakken, een dankbaar onderwerp voor een stevige discussie 
Met enige regelmaat komt het 
onderwerp “boombakken” ter 
sprake. Veelal aangezwengeld 
door degene die er geen positieve 
woorden voor heeft en het geen 
fraai gezicht vindt. “Roestbakken” 
is het woord dat dan wordt 
gebruikt. Maar ook hier geldt, onbekend maakt onbemind. Indertijd is bewust gekozen voor een 
speciale staalsoort, te weten een legering van ijzer, koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom. 

 
Bijzondere eigenschap van cortenstaal is dat bij blootstelling aan weersinvloeden een beschermend 
roestlaagje wordt gevormd dat “doorroesten” tegen gaat. De boombakken hebben door toepassing 
van cortenstaal een lange levensduur en vereisen weinig tot geen onderhoud.  

Dat wetende kan de discussie over de boombakken op een ander niveau worden gevoerd dan 
“roestbakken”. 
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In en om de dorpen 

“De Beekvallei” in Lieren 
“De Beekvallei”, de nieuwe woonwijk in Lieren ligt aan de Veldbrugweg en Dokter J. van Heuvenlaan. 

Dokter J. van Heuven heeft begin 60-er jaren de huisartspraktijk overgenomen van 
dokter Pont die kort daarvoor plotseling overleden was door een verkeersongeval. 

Hij was zoon van de huisarts in Voorst, G.J. van Heuven, welke totaal actief was in het 
verzet, o.a. in samenwerking met zijn neef  G.J. van Heuven Goedhart, welke nationaal 
actief was in het verzet. 

Dokter G.J. van Heuven is o.a. hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
en is er een plantsoen naar hem vernoemd in Voorst (Dokter van Heuven Plantsoen) en 
is er een straat naar hem vernoemd de Dokter G.J. van Heuvenstraat, ook gelegen in 
Voorst. 

Mr. G.J. van Heuven Goedhart heeft ondermeer als eerste United Nations High Commissioner for Refugees de 
Nobelprijs van de Vrede ontvangen in 1954, toegekend aan de UNHCR. 

Dokter J. van Heuven heeft zijn volledige leven, samen met zijn vrouw, in dienst gesteld, als toegewijd huisarts, 
voor de patiënten in zijn praktijk in Beekbergen en Omstreken. Hij was altijd zeer geliefd. Heden ten dage 
wordt er ook nog steeds, louter in positieve zin, over hem gesproken. Zijn rust (als een ouderwetse huisarts 
waar je altijd terecht kon en waar altijd naar je geluisterd werd) in combinatie met zijn enorme gevoel voor 
humor maakten hem in ieders ogen uniek. 

Zijn praktijk was uitgebreid en mede daarom heeft hij een ‘netwerk’ opgezet van actieve EHBO-ers, zodat er 
binnen afzienbare tijd eerste hulp verleend kon worden, in een tijd waarin de bereikbaarheid en daarmee de 
snelheid om op tijd bij bijvoorbeeld acuut levensgevaar ter plekke te zijn, nog niet zo was als vandaar de dag. 
Hij vond hen de onmisbare schakel tussen ongeval en de komst van professionele hulp. 

Hij leidde daarvoor graag zijn EHBO-ers zelf op, zodat hij precies wist wat hij van ze kon verwachten, en zij van 
hem!, en natuurlijk ook om de betrokkenheid, die hij zo belangrijk vond, zo optimaal mogelijk te krijgen. 

Dokter J. van Heuven is de grondlegger geweest van de EHBO Vereniging Beekbergen en omstreken en is 
hier meer dan 35 jaar aan verbonden geweest als docent en later als medisch adviseur. Er is om die reden ook 
een onderscheiding naar hem vernoemd: de Dr. J. van Heuven-penning. Deze onderscheiding voor Bewezen 
Diensten wordt nog steeds toegekend aan hen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied 
van de EHBO Vereniging. 

    
Dokter J. van Heuven is ondermeer om deze reden ook voorgedragen en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
en er is bovendien op 22 maart 1997 een J. van Heuven-Lindeboom geplaatst ter ere van hem in het Teixeira de Mattos-
park in Beekbergen. De EHBO Vereniging heeft hem toen ook voorgedragen voor een straatnaam, echter omdat hij nog in 
leven was, voldeed hij toen nog niet aan alle voorwaarden. 

N.A. (Nelleke) van Heuven 
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“De Beekvallei”in Lieren in vogelvlucht. 

Parkeeroverlast Lierderstraat 

   
Na klachten over parkeeroverlast van o.a. omwonenden aan de Lierderstraat in Lieren heeft de nieuwe eigenaar  

(VDS Auto Totaal) het parkeerbeleid aangepast. 
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Het schoolplein is van de kinderen! 

   
 Zo!… …en niet zo! 

In deze roerige tijden door de wereldwijde “grote verdrukking” cq. corona-perikelen moeten de OBS-leerlingen vrij kunnen 
bewegen op hun eigen schoolplein en niet gehinderd worden door dit verkiezingsbord. Het verkiezingsbord had ook op het 

troittoir naast de vlaggemast geplaatst kunnen worden waar niemand last van heeft. 
 
 

Anne Frank logeerde in 1941 in Beekbergen 
In de andere “grote verdrukking”, tijdens de Tweede Wereldoorlog, logeerde Anne Frank in juli 1941 
op haar vakantie-adres in Beekbergen. 

Ze schreef naar huis, of haar ouders ook wilden komen. Deze brief is bewaard gebleven: “U kunt om 
half 10 met de trein uit Amsterdam komen en dan de bus nemen van het station naar Beekbergen, 
en uitstappen bij het ‘Sonnenhuis’en dan vragen naar de Koningsweg 5: ‘Op den Driest’…neemt U 
alstublieft boterbrood mee… “Zowel Otto, Edith als Margot komen in juli ook naar Beekbergen. 

   
 1941 1921 

 
Anne Frank met drie vriendinnen in Beekbergen, zomer 1941. 

Van links naar rechts: Anne, Tineke Gatsonides, Sanne en Barbara Ledermann. 
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Julianaboom weer terug op z’n plek 

   
Het hek rondom de Julianaboom in het Teixeira de Mattos Park is, na een grondige opknapbeurt, 

weer teruggeplaatst in het park. 
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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 

 

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.  
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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. 

 
 

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 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, woensdag 31 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.hervormdegemeentebeekbergen.nl of www.hgbb.nl  
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Varia 

Uw partner heeft kanker, maar hoe gaat het met u? 
Uw partner heeft kanker, maar hoe gaat het met u? Daar wordt vaak te weinig bij 
stilgestaan. Kanker verandert niet alleen het leven van degene die het treft maar 
ook voor de directe omgeving met name de partner. 

Stichting ‘kLEEF! biedt de mogelijkheid aan partners om hierover van gedachten 
te wisselen. Hoe ziet jouw leven er nu uit, voel je je schuldig als je zelf leuke 

dingen blijft doen, hoe ga je om met je eigen verdriet of boosheid hierover. Erover praten kan steun, 
herkenning en opluchting geven.  

Binnenkort organiseren wij een ontmoetingsbijeenkomst voor partners in ons inloophuis. 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 : ontmoetingsbijeenkomst  

Wie : partners 

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!   Landelijke “STERRENKIJKDAGEN” 2021 

Vrijdag 19 maart 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Op 19 en 20 maart 2021 worden weer de jaarlijkse Landelijke 
Sterrenkijkdagen georganiseerd om een breed publiek, van 
jong tot oud, kennis te laten maken met de sterrenhemel. 

Vanwege de corona maatregelen vinden deze dagen dit jaar 
volledig online plaats. 

Op vrijdagavond 19 maart kunt u deelnemen aan de “ASTRO-
Pubquiz”, een leerzame quiz in 3 delen over het Zonnestelsel, 
het Heelal en de Ruimtevaart. Per onderdeel worden er 
10 vragen gesteld door uw quizmaster Alex Scholten. Bij aanvang van de avond (20.00 uur) volgt 
uitleg over aanmelding voor de quiz. Tussen de verschillende quiz-blokken door worden korte 
filmpjes getoond die op en rond de sterrenwacht zijn gemaakt. 

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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Verleende omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Spelderholt 9, 7361 DA Beekbergen het tijdelijk plaatsen van een stretch tent 
(seizoensgebonden) 

09-03-2021 

Tullekensmolenweg 37, 7361 EN 
Beekbergen 

het vergroten van een winkelruimte en het 
plaatsen van een kas/opslagruimte 

09-03-2021 

Keizersmantel 19, 7361 ZL Beekbergen het vergroten van een woning (dakkapel) 12-03-2021 

Keizersmantel 19, 7361 ZL Beekbergen het vergroten van een woning (dakkapel) 12-03-2021 

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). 

Geweigerde omgevingsvergunning 

Locatie Omschrijving Datum 

Lierderdrift 3, 7361 GN Beekbergen het kappen van een conifeer 11-03-2021

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 afdeling Juridische Zaken, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal 
loket). 

Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de 
rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie 
over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening.  
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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 
 
 


