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Nieuwsbrief 11 mei 2020 

Van de bestuurstafel 

In memoriam Herman Bos 

Op zaterdag 2 mei 2020 ontvingen wij het bericht dat drs. Herman Jan 
Bos op 80 jarige leeftijd ten gevolge van besmetting met het corona-
virus was overleden. Het is voor kinderen een kleinkinderen een groot 
verlies dat ze na hun (groot-)moeder - die op 4 april 2020 aan de 
gevolgen van besmetting met het coronavirus - nu ook afscheid van 
hun (groot-)vader hebben moeten nemen. Tijdens een herdenkings-
dienst op vrijdag 8 mei 2020 - die werd geleid door ds. Lammers - 
werd stilgestaan bij de activiteiten die Herman gedurende vele jaren 
voor Beekbergen heeft gedaan. Als dank voor die inzet ontving hij 
enkele jaren geleden een replica van het beeldje van Freule Hartsen 

en recent - 24 april 2020 - ontving hij de versierselen die horen bij Lid van de Orde van Oranje 
Nassau. Indrukwekkend was de lijst van activiteiten voor Beekbergen die alle lagen binnen het 
sociaal maatschappelijke vlak. Kenmerkend voor de bruggenbouwer die Herman was en van nature 
in zich had. Moge de bemoediging die in de overdenking van ds. Lammers centraal stond de kinderen 
en kleinkinderen van Herman en Elly tot troost zijn in deze droevige dagen.  
 

   

       
Tijdens de uitvaart van Herman Bos werd de rouwstoet begeleid door twee ruiters van De Bosruiters. Dat Herman Bos zeer 

geliefd was getuige de tientallen mensen die aan de Kerkweg, Arnhemseweg en Dorpstraat langs de kant van de weg 
stonden en hem daarmee een eerbetoon gaven. 
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Herdenken in coronatijd 

Het coronavirus gooit het dagelijks leven en alles wat daaraan gekoppeld is volledig in de war. Zo ook 
het herdenken van de bevrijding. Plannen die de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen had om 75 jaar 
vrijheid massaal te vieren zijn uitgesteld. Plan is nu het in 2021 te vieren. Herdenken van de 
oorlogsslachtoffers kon slechts op beperkte schaal plaatsvinden. En dat is treurig. Zij die om niet zich 
hebben ingezet voor onze vrijheid verdienen het om herdacht te worden. Gelukkig kon via de 
moderne media toch op waardige wijze hun offer worden herdacht. Dan gaat het over burger 
slachtoffers, zij die verzet pleegden tegen de bezetter. Dan gaat het over al die militairen die in een 
vreemd land de vrijheid bevochten voor mensen die zij niet verstonden en waarvan ze wellicht nog 
nooit hadden gehoord. En toch gaven duizenden van hen het grootste offer dat zij konden geven, hun 
leven. Foto’s van de Erevelden in Normandië en dichter bij huis in Margraten ontroeren wanneer je de 
leeftijden op de grafstenen leest. Het eerste en voor duizenden ook het enige dat ze van de landings-
plaats hebben gezien toen de klep van het landingsvaartuig naar beneden ging, was vijandelijk 
mitrailleervuur. Zij gaven hun leven opdat wij konden leven. Dat hebben wij dit jaar niet voluit kunnen 
herdenken, maar wij hebben elkaar beloofd dat volgend jaar - bij leven en welzijn - zeker te zullen 
doen. 
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In en om de dorpen 
4 en 5 mei anders 

Dit jaar verliepen 4 en 5 mei anders dan wij hadden gedacht. 
Alle plannen voor het 4-daags Bevrijdingsfestival in Beekbergen worden 
verschoven naar 2021: 75+1. 

Door corona moesten we vanuit huis Herdenken en Vieren en kon dat 
alleen met een klein comité bij het monument, waarbij op beide dagen een minuut stilte in acht werd 
genomen voor Herman Bos, onze voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen, die vrijdag 
1 mei overleed. 

   
Dodenherdenking Beekbergen 

Op 4 mei hing bij het monument in het Teixeira de Mattospark de vlag halfstok en brandde de 
Herdenkingsvlam. Een afvaardiging van het bestuur van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen legde 
namens iedereen een krans bij het monument.  

Beekbergen gedenkt de twaalf bewoners van Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen die tijdens de 
bezettingsjaren en tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië door oorlogs-
handelingen om het leven zijn gekomen. 

Wij herdenken, opdat wij nooit onverschillig worden en vergeten. Dat vraagt om betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid. Van ons allemaal. Ook in de huidige situatie waarin het moeilijk is om de 
nabijheid van dierbaren te moeten missen en onzekerheid, angst, verdriet en - voor sommigen - zelfs 
rouw de boventoon voert. 

Bij de ceremonie werd 2 minuten stilte in acht genomen en het “Wilhelmus” gezongen. 

Er werd afgesloten met de woorden van het gedicht “Lied tegen de derde wereldoorlog” van  
Huub Oosterhuis. 

Bevrijdingsvuur Beekbergen 

Op 5 mei is ’s morgens vroeg, zoals elk jaar, het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar 
Beekbergen gebracht en om 8.00 uur bij het monument in het Teixeira de Mattospark ontstoken. 

‘De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt’  
(laatste regel van het 6e couplet van het Wilhelmus) 

Zo zongen wij gisteravond thuis bij de Dodenherdenking. Op weg naar de Bevrijding.  
75 jaar geleden was het zover, het hele land vrij. Nederland was uitzinnig van vreugde. 
De jongeren van toen zijn de ouderen van nu. Toen waren het de geallieerden, voornamelijk 
Canadese, die onze dorpen Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen bevrijdden. Dit blijven wij vieren 
door het Bevrijdingsvuur ook vandaag te ontsteken bij dit monument. 
Ook al is het meer dan drie generaties geleden. 
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Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vroeg iedereen 
in Nederland om na de twee minuten stilte het 
Wilhelmus te zingen en riep alle mensen met een 
blaasinstrument op om het trompetsignaal taptoe 
vanuit huis mee te spelen. 

Aan die oproep werd door veel mensen gevolg 
gegeven o.a. door Frank Vermeulen en Willem 
Wilbrink uit Lieren en werd er gezamenlijk het 
Wilhelmus gezongen. 

Buurman Frank Vermeulen op klarinet en buurjongen 
Willem Wilbrink op accordeon speelden gezamenlijk 
het Wilhelmus aan de Lierderstraat in Lieren. 

Foto: Ineke Vermeulen 

 

Struikelsteen Willem van Biene 

   

Op 4 mei Dodenherdenking lag er een plantje bij de Stolperstein (struikelsteen) vlak bij de ingang van 
de dorpskerk aan de Kerkweg in Beekbergen. Dit is ongeveer de plek waar het woonhuis van Willem 
van Biene heeft gestaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Willem van Biene en zijn gezin waren in 1935 uit voorzorg vanuit Amsterdam naar Beekbergen 
verhuisd, na berichten vanuit Duitsland dat Joden het lastig hadden. Op het platteland zouden ze 
minder problemen krijgen dan in de stad, dachten ze. Na de Duitse inval kreeg Willem van Biene in 
1940 echter ontslag als boekhouder van het Spelderholt pluimvee-instituut en een jaar later werd hij 
opgepakt. 

De ondergrondse had een aanslag gepleegd op elektriciteitscentrales en als represaille voerde de 
bezetter dertien Joodse mannen af. Op 9 oktober 1941 om elf uur 's avonds haalde de plaatselijke 
politie hem op. Een dag later is hij door de SS op transport gezet naar vernietigingskamp 
Mauthausen. Op 17 oktober kwam het bericht dat hij was overleden.' 

Struikelstenen zijn een initiatief van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. Het zijn betonnen kubusjes 
van tien bij tien centimeter, voorzien van een messing plaatje. Daarop staan de naam, geboorte-, 

deportatie- en overlijdensdatum van een slachtoffer van de nazi's. Sinds 1992 zijn er al meer dan 65.000 
stenen geplaatst in 22 landen. 
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Nieuwbouw Eben-Haëzer Kerk Gereformeerde Gemeente Beekbergen 

Op 8 mei is het beton gestort voor de nieuwe kerkgebouw van de Eben-Haëzer Kerk aan de Ruiters-
molenweg in Beekbergen. De betonstorting heeft de hele ochtend in beslag genomen. 

 Foto H. Spans 

     

     
 Foto’s John Tanasale 
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Nieuwbouw “De Beekvallei” Lieren 

   

   
Bij een van de kavels van “De Beekvallei” staan er al een paar muren overeind.  Foto’s John Tanasale 

Nieuwbouw “Landgoed Engelanderholt” 

Op “Landgoed Engelanderholt” is men op een van de 12 kavels al begonnen met de bouw. 
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Verspreid over het bosrijke terrein van Landgoed Engelanderholt liggen twaalf riante kavels. Op kavel 11 is men al 

begonnen met de bouw.  Foto’s John Tanasale 

Het landgoed omvat twaalf riante kavels en een kleinschalig complex met circa 14 - 20 luxueuze 
appartementen die van alle gemakken voorzien worden.  
Ook het Riant Equestrian Centre, dat iets ten noorden ligt, zal naar deze plek verhuizen. 

     
Ook op landgoed Engelanderholt hebben ze behoefte aan gas en water en daarom was men afgelopen week aan de 

Engelanderweg bezig geweest met de aansluiting ervan.  Foto’s John Tanasale 

Het opvallende is dat de kabel- en/of leidingbedrijven los van elkaar werken. De ene bedrijf graaft en 
gooit de sleuf weer dicht, komt weer een andere bedrijf die graaft ze weer open en gooit ze weer 
dicht. 
 
 

             Bemivo Roosjesdag                    Met Moederdag leggen wij alle 
moeders eens goed in de 
“watten”! Traditiegetrouw is er 
afgelopen zaterdag door de 
Bemivo 1000 roosjes uitgedeeld 
in de Dorpstraat. 
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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 

https://www.dorpsraadbeekbergen.nl/wobl.html 

Varia 
Bestrijding eikenprocessierups 

Vanwege het warme weer is de eikenprocessierups dit jaar al weer vroeg actief. Daarom startte de 
gemeente Apeldoorn eind april met de bestrijding. ,,Eerst behandelen we 17.000 eiken een of twee 
keer preventief met een biologisch middel Xentari WG. De rups eet de blad van de eik en zal zich 
hierdoor niet ontwikkelen”. 

 
Aan de Arnhemseweg is op 6 mei één van de bestrijdingsteams van de Nationale Bomenbank bezig geweest.  Foto John Tanasale 

Start met spuiten Xentari WG 

Deze preventieve methode in de eikenprocessierupsbestrijding is het spuiten met Xentari WG. Dit is een biologisch gewasbeschermings-
middel op basis van bacterie Bacillus thuringiensis. Aangezien het middel met het eten van het blad bij de rups binnenkomt, is een blad-
bezetting van de eik noodzakelijk. Nationale Bomenbank hanteert een minimale bladbezetting van 40 % om te starten met de behandeling. 
Wij verwachten dat rond 21 april de helft van de eikenbomen met hun bladontplooiing is gestart. De laatste bomen zullen pas in de eerste 
week van mei in blad komen. De verwachting is dat er in de eerste week van mei gestart wordt met de bestrijding met Xentari WG. 
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Sociaal maatschappelijk werker 
Wij, Anne Snellebrand, nieuwe sociaal werker en Hélène Mook, sociaal maatschappelijk werker van 
Stimenz zijn iedere dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig in Gezondheidscentrum 
Papenberg (Loenenseweg 1) om u te helpen wanneer u hulp nodig heeft op gebieden die vallen 
binnen het sociaal maatschappelijk kader. Of het nu gaat om vragen op het gebied van hulp die uw 
leefomstandigheden kunnen veraangenamen of om welke activiteiten voor u geschikt zouden zijn om 
uw sociaal welzijn te vergroten of welke mogelijkheden er voor u zijn om deel te nemen aan 
vrijwilligerswerk? Iedereen is weer van harte welkom, kan op afspraak maar ook gewoon inloop. 

Voor afspraken kan men bellen naar: 

Hélène Mook: 06-25009728 of Anne Snellebrand: 06-12792809. 

Seniorenbijeenkomsten 

In verband met de coronavirus gaan alle seniorenbijeenkomsten in Beekbergen 
en Lieren, tot nader order, niet door ! 

 
 

DE STAMTAFEL 
Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen de vrijwilligers van de Stamtafel 
een inloopmiddag voor IEDEREEN die een kopje koffie of thee wil komen drinken tegen 
betaling van 1 euro voor 2 kopjes. Voor de mannen/vrouwen die willen biljarten is daarnaast 
ook nog de gelegenheid om dit op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur te doen. Er zijn 
diverse mogelijkheden tot spellen zoals sjoelen, kaarten, biljarten, rummikub, maar ook voor 
het maken van een praatje met elkaar. Dorpshuis De Hoge Weye, Dorpstraat 34, 
Beekbergen. 

 
 

HUISKAMER van LIEREN 
Elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur. Iedereen die graag een praatje wil. Bij een 
kopje koffie/thee met wat lekkers. Vanuit Lieren of daar buiten. Gezelligheid, wat handwerken, 
een spelletje. Het Trefpunt, Lierderstraat 7, Lieren, achter de Kerk. 
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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! 

 
 

 
 

Bereikbaarheid wijkagent 

Sinds het vertrek van Theo Simmelink nemen Alex Meijer en Jaqueline Berkelder-Pol waar. 
Voor de zorginstellingen is Frans Jan Derks het eerste aanspreekpunt. 
Onbekend is wanneer de definitieve opvolging zal zijn geregeld. 

112 voor spoed en verdachte situaties op heterdaad, 0900 88 44 = geen spoed; wel politie 

 
 

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 
 
 


