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“De Schuur”: Kopen op afspraak 
Kopen op afspraak is volgens het RIVM weer mogelijk. Daarom wil “De Schuur” in 
Lieren met ingang van zaterdag 27 maart a.s. de deuren weer openen voor het 
winkelen op afspraak. 
Dit geldt alleen voor de zaterdagen van 09.00 -16.00 uur. Op de donderdag blijven 
we tot nader orde nog gesloten. 

Voor een afspraak kunt u bellen met 06 3008 2135. Ook het aanleveren van 
goederen kan alleen op afspraak en alleen op de zaterdagen. Ook daarvoor kunt u 
dit nummer bellen. Uiteraard is de combinatie van aanleveren en winkelen mogelijk. 

  
De Schuurverkoop in Lieren zorgt, ook in coronatijd, voor genoeg aanloop. Als u niet hoesterig of verkouden en verder fit 

bent u van harte welkom. Openingstijden: zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

Wij zien u graag weer in “De Schuur”. 

Het Bestuur 

 
 

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”  
in Beekbergen medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op o.a. de volgende 
datum (onder voorbehoud van wijzigingen): vrijdag 2 april – vrijdag 16 april – 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. 
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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. 

 
 

Cursus voor 65-plus over verkeersregels 
Verkeersdeelnemers van 65 jaar en ouder in Apeldoorn kunnen meedoen aan 
een online bijeenkomst over de nieuwste verkeersregels. De cursus wordt uit-
gevoerd op verzoek van de gemeente in opdracht van ROV Oost-Nederland en 
is op donderdag 8 april 2021 van 14.00 tot 16.00 uur. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 31 maart 2021 via: https://vvn.nl/opfriscursussen.  
 
 
 
 

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 
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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 31 maart, woensdag 14 april, Woensdag 28 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 

LIVESTREAM!   De levensloop van sterren 

Vrijdag26 maart 2021, 20.00 – 22.00 uur 

Ook de sterren kennen een levensloop; van geboorte tot dood. Een 
proces dat vele miljoenen of zelfs miljarden jaren in beslag kan nemen. 
Maar dankzij het bestuderen van vele sterren, gaswolken en bijzondere 
objecten zoals neutronensterren en zwarte gaten hebben sterrenkundigen 
inmiddels een goed beeld van de levensloop. Frank Vermeulen (uit 
Lieren) zet de feiten op een rij en laat zien hoe ook de grootte van de ster 
een belangrijke factor hierin is. 

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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dat de provincie Gelderland door middel van een openbare aanbesteding een marktpartij heeft gevonden die 
kan voorzien in het plaatsen van laadvoorzieningen in de openbare ruimte; 

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 voertuigen 
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 aanleiding toe is, 
waardoor in eerste instantie slechts één parkeerplaats wordt gereserveerd voor het opladen 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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Apeldoorn, 15 maart 2021 

Namens de burgermeester en wethouders van Apeldoorn, 

Chris Lagendijk 

Afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie 

Mededelingen 

Bezwaarclausule 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Apeldoorn bezwaar maken tegen dit besluit. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk zes weken 
na de datum van bekendmaking te versturen naar de gemeente Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veilig-
heid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen 
via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). 
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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 
 
 


