Nieuwsbrief 7 juni 2021
Van de Bestuurstafel
Van de Gemeente Apeldoorn ontvingen wij een uitnodiging mee te doen aan het DORPENFESTIVAL
wat van harte ondersteund wordt door de Vereniging Nederlandse Gemeente en de Gemeente
Apeldoorn.

DE KRACHT VAN HET DORP
Online Dorpenfestival
Wanneer : 1 juli 2021
Waar
: aan tafel op de bank, binnen of op je terras
Inschrijving geopend. Schrijf je nu in!
Ga naar de website van de Dorpsraad: https://www.dorpsraadbeekbergen.nl (Rubriek downloads)

JW
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U wordt door niemand verwacht
Geruime tijd geleden hebben we in de Nieuwsbrief aandacht
besteed aan de evacuatie van de bewoners van Arnhem. Dat was
een opdracht van de bezetter naar aanleiding van de oprukkende
geallieerden. In het daarover geschreven boek wordt ook aandacht besteed aan de situatie die men aantrof na de bevrijding.
Huizen waren leeg geroofd of - wegens gebrek aan brandstof waren brandbare delen van de woningen als brandhout gebruikt.
Maar, en dat was de schrale troost, men had elkaar nog. Geheel
anders was dat bij degene die terugkwam uit de concentratiekampen. Men wist niet of er nog familie was die de ontberingen
van de kampen had overleefd. De opvang in Nederland was
minimaal. Ook de voorzieningen van de overheid waren alles
behalve adequaat, In het recent verschenen boek van Michal
Citroen “U wordt door niemand verwacht” worden schrijnende
voorbeelden beschreven. Een boek dat een niet al te fraai beeld
beschrijft van de humanitaire hulp die Nederland aan zijn “joodse
burgers na kampen en onderduik” verschafte of is na lezen van
het boek de ondertitel “niet verschafte” een betere typering?
PdM

Schrikblokken geplaatst in bocht Loenenseweg/Hietveldweg
Sinds kort heeft de gemeente schrikblokken geplaatst in de bocht ter hoogte van de Loenenseweg en
Hietveldweg. De naam zegt het al, de belangrijkste functie van een schrikblok is het afschrikken van
de bestuurder, die niet oplet, te dicht door een bocht gaat, of te hard rijdt. De schrikblokken zorgen
ervoor dat de bestuurders vaart minderen, en zorgen ervoor dat potentieel gevaarlijke situaties
kunnen worden vermeden.
PdM

Een schrikblok is gemaakt van prefab beton en kan op verschillende manieren ingezet worden.
Met schrikblokken is het niet alleen mogelijk om ongewenst parkeren te voorkomen, u kunt er ook
mee voorkomen dat bochten te strikt worden genomen en waardoor de berm wordt beschadigd.
In de praktijk wordt dan ook niet zelden gewezen op de zo genaamde schamp- of bermblokken.
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Kanarie legt - als het aan de partij voor de dieren ligt - het loodje
Het vriendelijke en doorgaans levendige beestje, heeft heel wat levens gered.
Want waarom (waarvoor) werden in vroeger tijden in zoveel huisgezinnen een
kanarie gehouden? Lang voordat de huidige rookmelder z’n intrede deed in
de huizen was het de kanarie die - vaak ten koste van het eigen lijfsbehoud die functie vervulde. Werd het beestje stil of viel het letterlijk van z’n stokje
dan wist men dat kolendamp op de loer lag. Mijnwerkers hebben ook
gedurende een reeks van jaren dankbaar gebruik gemaakt van het trouwe
beestje.
Hij verdient toch meer dan nu - met dank voor bewezen diensten - afgedankt te worden.

PdM
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In en om de dorpen
Libellestraat is er klaar voor!

Afgelopen zaterdag waren de buren uit de Libellestraat (tussen Dorpstraat en Kerkweg) druk bezig
geweest met het versieren van hun straat in verband met het komende Europees Kampioenschap
Voetbal.
Het EK 2021 (EURO 2020) is een Europees voetbaltoernooi dat eens in de vier jaar gespeeld wordt.
Er zullen 24 landen deelnemen aan de 51 wedstrijden van het EK voetbal voor mannen in 2021.
EURO 2020 is vanwege het Coronavirus uitgesteld naar 2021, en het EK 2021 wordt nu gespeeld
van 11 juni t/m 11 juli 2021. De eerste wedstrijd, zondag 13 juni neemt Oranje het op tegen Oekraïne.
Op donderdag 17 juni tegen Oostenrijk en op maandag 21 juni tegen Noord-Macedonië. Deze drie
JT
wedstrijden worden gespeeld in Amsterdam.

Afgelopen zaterdag waren de buren uit de Libellestraat (tussen Dorpstraat en Kerkweg) druk bezig geweest met het
versieren van hun straat in verband met het komende Europees Kampioenschap Voetbal.
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Terugblik: EK2000

Tijdens de EK2000 had Café De Heksenketel van Anton Hemrica in Beekbergen het café omgetoverd tot een
Oranje Voetbalcafé. De Italianen wonnen de EK2000 na strafschoppen met 3-1 en Nederland kon een nieuw hoofdstuk
bijschrijven in het boek dat ‘Het Penaltycomplex’ heet.

Natuurlijk ooievaarsnest Molenberg in Lieren
Ongeveer 30 maart 2021 begon een ooievaarsstel een natuurlijk nest te bouwen aan de Molenberg te
Lieren. Dus in het geheel niet geholpen door mensen met paal of mand. De eerste dagen viel het
beginsel iedere keer omlaag veroorzaakt door de sneeuw- en stormdagen. Plotseling rond 2 april
lukte het. Inmiddels is het een echt nest geworden. Heel bijzonder. Vooral omdat het zo enorm hoog
zit.
JT

Ongeveer 30 maart begon een ooievaarsstel een natuurlijk nest te bouwen aan de Molenberg te Lieren.

5

Het is nog niet te achterhalen hoeveel kuikens uitgebroed zijn?

NLdoet

In het kader van NL Doet werd er door vrijwilligers een marktkraam in elkaar gezet. Harmonieorkest Prinses Juliana hoopt
deze vaak te gebruiken bij optredens. Het zeil voor het dak wordt nog besteld.
JW
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Buitenspeeldag
Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend.
Daarom worden op woensdag 9 juni in Lieren en Beekbergen door ouders en
de gymafdeling van de BSV extra buitenactiviteiten georganiseerd.
De jongere kinderen uit Lieren kunnen na schooltijd op het veldje samen dansen en spelen.
Hiervoor hebben de deelnemers zich van tevoren kunnen aanmelden bij de organisatoren.

In Beekbergen zijn kinderen vanaf 6 jaar welkom bij de buitengymles. Van 16.00 tot 17.00 uur voor
jongens en meisjes van groep 3 en 4. Van 17.00 tot 18.00 uur voor kinderen vanaf groep 5.
Vooraf aanmelden hoeft niet, mag wel: gymbsv@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
Jamone Wagner
Dorpsraad Beekbergen en Lieren

CODA boekenbus

De CODA boekenbus rijdt inmiddels ook al weer zijn normale route.
Dinsdag 10.30-11.30 uur: OBS Beekbergen, Dorpstraat, Beekbergen.
Woensdag 10.00-10.45 uur: OBS Oosterhuizen, Het Oude Veen,
Oosterhuizen.
Woensdag 11.00-11.45 uur: PCBO Prinses Juliana, Tullekensmolenweg,
Lieren.
Donderdag 18.00-20.00 uur: Papenberg bij Het Hooge Pad, Beekbergen
(in juli en augustus: Wolterbeeklaan, Beekbergen, afhankelijk van de coronamaatregelen!?)
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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.
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
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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 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
Yoga bij Stichting ‘kLEEF!

Yoga is een praktische methode om je lichaam soepel te maken en je gedachten tot rust te brengen.
In een yogales beweeg je op een rustige, verantwoorde en ontspannen manier met aandacht voor
wat je voelt en ervaart. Je leert spanningen los te laten, en te luisteren naar de wijsheid van je
lichaam.
Door het uitvoeren van lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen
verbeter je zelf je houding en helpt het dat je je weer wat energieker voelt.
Yoga is bedoeld voor iedereen ongeacht leeftijd of lichamelijke bewegingsmogelijkheden. De lessen
zijn zo opgebouwd dat je mee kan komen op jouw unieke manier binnen je eigen mogelijkheden en
grenzen. In de lessen staat jouw persoonlijke ervaring centraal.
Meer weten of opgeven? Bel met (055) 576 26 76 of mail naar info@stichtingkleef.nl.
Bij ons binnenlopen kan natuurlijk ook: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn.

LIVESTREAM! Artemis: terug naar de maan
Vrijdag 11 juni 2021, 20.00 – 22.00 uur

NASA heeft de ambitie om binnen enkele jaren weer een
bemande vlucht te kunnen maken naar de maan. Nadat in
1972 de laatste Apollo-astronaut het maanoppervlak verliet zijn
er geen bemande maanvluchten meer geweest. Waarom
willen we eigenlijk terug en hoe ziet dit nieuwe
maanprogramma Artemis er uit? Alex Scholten kijkt vooruit
naar deze nieuwe fase in de bemande ruimtevaart.
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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Verleende omgevingsvergunning
Locatie

Omschrijving

Datum

Spelderholt (tegenover 7A) in Beekbergen

het kappen van een berk

04-06-2021

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).
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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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Voor de vijfde keer organiseerde 4evergreen.nu in Beekbergen haar open tuinenweekenden. In de weekenden van 9 en 10, 16 en 17 juni 2012
kon iedereen toen terecht in de tuinen, met weer prachtige kunst en een uitstekend, gevarieerd muziekprogramma.

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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