Nieuwsbrief 31 mei 2021
Van de (ex-)Voorzitter
In de ledenvergadering van de dorpsraad op 16 april 2014 werd ik gekozen tot voorzitter. Als lid van
het bestuur heeft men 3 jaar zitting en vorig jaar was ik weer aftredend, maar omdat toen het corona
virus ons overviel heb ik besloten er nog een extra jaar mee door te gaan. Afgelopen week hebben wij
voor het eerst weer een bestuursvergadering gehad. Tijdens die bijeenkomst heb ik het voorzitterschap overgedragen aan Jan Lammers. Dat was voor mij het einde van een tijdperk. En ik heb met
veel plezier mijn functie vervuld. Die missie had alleen maar kans van slagen omdat ik mij ondersteund wist door velen, met name de medebestuursleden en zeker ook onze kantoormedewerker
John Tanasale.
Ik heb in deze periode van 7 jaar veel interessante mensen ontmoet en mede daardoor is het een
leerzame periode geweest. We hebben toch best wat resultaten bereikt en ik ben iedereen dankbaar
voor zijn of haar bijdrage daarin.
Ik wens het bestuur en de leden van de Dorpsraad en natuurlijk iedereen die dit leest het allerbeste
toe voor de toekomst.
Joop van der Meer

Van de Bestuurstafel
Vaarwel en welkom
Op dinsdag 25 mei 2021 werd tijdens een - passend binnen de coronaregels - bestuursvergadering
afscheid genomen van vier bestuursleden.
Het betreft:
- Joop van der Meer (voorzitter)
- Ria Mollink (portefeuille zorg)
- Erwin Wilbrink (Bestemmingsplannen)
- Robert van Grol (BWiBL)
Het was Jan Lammers die hen bedankte voor de inzet en nauwgezetheid van hun inbreng in moeilijke
(veranderingen in de verhouding met de gemeente Apeldoorn ) tijden.
Het bestuur is van oordeel met deze mutaties corona aan te kunnen. Zodra “corona“ dat toestaat zal
op een wat uitgebreidere schaal afscheid worden genomen van deze bestuursleden.
Welkom wordt geheten Geurt Vink die - met instemming van de leden - wordt benoemd tot penningmeester. Jan Lammers verruilt de functie van penningmeester voor die van voorzitter. Lucia Albers
behoudt binnen het bestuur de portefeuille landschapsontwikkeling Pieter de Mos blijft (voorlopig) met
ondersteuning van Jamone Wagner secretaris.

1

Op dinsdag 25 mei 2021 werd tijdens een - passend binnen de coronaregels - bestuursvergadering afscheid genomen van
vier bestuursleden. Op de foto ontbreekt Erwin Wilbrink die verhinderd was.
PdM

Wanneer Beekbergen?
In de krant stond het bericht “HS-kabel ondergronds in
De Maten”. Een lezer van onze Nieuwsbrief maakte ons
daarop attent en wees ons op eerder door de gemeente
Apeldoorn gedane toezeggingen om ook het gedeelte van
de HS-lijn in Beekbergen ondergronds te brengen.
Reden genoeg voor ons (bestuur Dorpsraad) om met de
gemeente in gesprek te gaan. Zodra wij meer informatie
hebben zullen wij dat melden in de Nieuwsbrief.

PdM

Van Rijkswaterstaat/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvingen wij onderstaand bericht
betreffende Groot onderhoud A50 tussen knooppunt Beekbergen en aansluiting Vaassen
– fase 1en 2 –
Rijkswaterstaat start op 30 mei met het groot onderhoud aan de A50 tussen knooppunt Beekbergen
en aansluiting Vaasen in beide richtingen. In de nachten en weekenden werken we aan de weg,
waarbij er forse verkeershinder ontstaat door gedeeltelijke of volledige afsluiting van de weg.
De werkzaamheden worden gefaseerd aangepakt, beginnend bij het traject tussen de aansluitingen
Apeldoorn (24) en Vaassen (26) in beide richtingen. Weggebruikers moeten tussen 30 mei en 25 juni
rekening houden met versmalde en verlegde rijstroken, een snelheidsbeperking van 70 of 90 kilometer per uur en een extra reistijd van 30 minuten.

2

De bereikbaarheid van uw bedrijf / organisatie staat gedurende deze afsluitingen mogelijk onder druk. Uw bezoekers,
klanten, medewerkers en/of leveranciers zullen er wellicht langer over doen om bij u te komen. Ervaring leert dat als
weggebruikers dit van tevoren weten en er rekening mee (kunnen) houden, de hinder zo beperkt mogelijk blijft.

Voor meer informatie zie: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl (rubriek downloads)
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In en om de dorpen
Bijenvolk aan het zwermen

Op de eerste dag dat het zonnig weer was besloot een bijenvolk te gaan zwermen in de buurt van de Veldhofweg in
Beekbergen waar imker William Klomp een aantal bijenkasten heeft staan. Gelukkig bleven ze dichtbij huis ….
aldus imkerhouder William.

William Klomp hier bij zijn bijenkasten.

In de maanden mei en juni en soms ook nog wel in juli
vermeerderen bijenvolken zich. Zij doen dit door een
zogenaamde zwerm. Een flink deel van het volk, enkele
duizenden bijen, gaat er vandoor met de koningin in hun
midden. Ze gaan op zoek naar een nieuw onderkomen.
Voordat ze dit hebben gevonden maakt de zwerm een
tussenstop. Ze vormen een klont bijen aan een boomtak,
een hekje of een dakrand. Daar blijven ze een paar uur tot
soms een paar dagen hangen.
In de tussentijd gaan verkenners op zoek naar een nieuw
'huis'. Hoewel een bijenzwerm er dreigend uit kan zien,
is ze niet gevaarlijk. Bijen zijn er niet op uit om u te steken.
Ze zijn alleen op doorreis en hebben niets te verdedigen.

Rijbewijskeuringen CBR in 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): woensdag 9 juni, zaterdag 12 juni, zaterdag 19 juni,
woensdag 23 juni, woensdag 7 juli, maandag 12 juli, woensdag 21 juli en maandag 26 juli.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00.
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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 EU voor alle rijbewijshouders
Verloopt het rijbewijs tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs is in de hele EU nog
10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
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.

Goedkope Rijbewijskeuring Senioren in Apeldoorn
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging
van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope
Keuringen op 4 juni en vervolgens eens per maand in Regus Business Park, Het
Rietveld 55A. Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website:
www.goedkopekeuringen.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00, C/D/E en Taxipas € 60,00.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op www.mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een aantal
weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van Het CBR (per
post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen. Geadviseerd
wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
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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 BeekbergenLieren (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

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 10.00 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 9 juni, woensdag 23 juni, 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
Stel uw vragen aan een gespecialiseerde gesprekspartner
Heeft u vragen over fysieke, sociale, financiële of werk gerelateerde gevolgen van
kanker?
Heeft u behoefte aan iemand die met u meedenkt? Diverse adviseurs zijn aan Stichting
‘kLEEF! verbonden. Zij hebben ruime ervaring, ieder op zijn of haar vakgebied.
U kunt uw vragen voorleggen aan onze notaris, bedrijfsarts, diëtiste, financieel adviseur,
kindertherapeut of oud-huisarts gespecialiseerd in re-integratie. Onze adviseurs zijn niet gebonden aan een
instantie of bedrijf. Aan deze gesprekken zijn geen kosten verbonden.
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
: spreekuren van adviseurs
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

Bent u rond de dertig en heeft u kanker of gehad?
Bij Stichting ‘kLEEF! - inloophuis voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) of met
deze ziekte worden geconfronteerd - komt regelmatig de vraag binnen of er meer
mensen rond de dertig zijn met kanker of dit hebben gehad. Mensen geven aan behoefte
te hebben aan het uitwisselen van ervaringen. Denk aan vragen over bijvoorbeeld het
gezin, relatie, werk of emoties. Misschien heeft u ook de behoefte om anderen te
ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Dan bent u meer dan welkom.
Binnenkort starten we bij Stichting ‘kLEEF! een gespreksgroep voor mensen tussen de 25 jaar en 35 jaar om
onder professionele begeleiding met elkaar ervaringen uit te wisselen.
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 voor mensen tussen de 25 en 35 jaar
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

Gespreksgroep voor jonge vaders met een partner met kanker
Je hebt een gezin en je krijgt te horen dat je partner kanker heeft.
Je wereld staat op zijn kop; er komt heel veel op je af. Je wilt er zijn voor je partner, maar
je hebt zelf ook veel vragen.
Hoe ga je om met de impact op je zelf, je werk, je vrienden? Wat bespreek je met de
kinderen? Hoe ga je om met de spanning? Opeens sta je op de tweede plaats en gaat
alle aandacht uit naar je “zieke” partner. En wie zorgt er voor jou?
Ervaringen delen met andere jonge vaders die hetzelfde meemaken, kan een enorme steun zijn. Bij Stichting
‘kLEEF! hebben we ervaring met gespreksgroepen. Op korte termijn willen we een nieuwe groep starten voor
jonge vaders met een partner die kanker heeft.
Ben je geïnteresseerd of wil je op de hoogte gehouden worden, neem dan contact met ons op via
info@stichtingkleef.nl of telefonisch (055) 5762676. Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4
in Apeldoorn.
Voor meer informatie over Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl.
U kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram.
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LIVESTREAM! Zonsverduisteringen
Vrijdag 4 juni 2021, 20.00 – 22.00 uur

Bij helder weer kan op donderdag 10 juni tussen 11.20 en 13.30 uur een
gedeeltelijke zonsverduistering worden waargenomen. Jaap van ’t Leven legt
uit hoe een zonsverduistering wordt veroorzaakt en geeft tips en trucs om deze
verduistering te kunnen waarnemen of fotograferen. Uiteraard met talloze fraaie
opnamen van eerdere gedeeltelijke en totale zonsverduisteringen.
Vanwege de situatie rondom het coronavirus is deze lezing alleen via een live stream te
volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht.
Volkssterrenwacht Bussloo

Terugblik

3 juni 2016 Avondvierdaagse Beekbergen
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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

Het Oude Veen 19-21 in Lieren

Winterfair Oosterhuizen d.d. 27 november 2021

26-05-2021

Centrum van Beekbergen

Veluwse Avondmarkt Beekbergen elke donderdagavond
in juli/augustus 2021

26-05-2021

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.
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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)

Heeft u een smartphone?
Scan dan bovenstaande QR-code

Telefoon : 0900 - 8844
E-mail : fatma.tepeli@politie.nl
Twitter : POL_Beekbergen
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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
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