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BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

VOGELSCHIETEN 
BOERDERIJ BEEKBERGEN

BEEKBERGEN - Wie word er dit 
jaar Koningsschutter 2015 bij de 
Boerderij? 

Zal Casper Woutersen zijn titel 
behouden onze koningsschut-
ter 2014??

We gaan het mee maken op 9 
mei vanaf 15.00 uur kun je je 
komen inschrijven en om 16.00 
uur zal het eerste schot gelost 
gaan worden.

Onze koningsschutter jeugd 
2014 Stefan van den Berg komt 
ook zijn titel verdedigen!

Wij zijn weer erg benieuwd wie 
de vogels er af van gaan schi-
eten!  

Inschrijven volwassenen  7.50

Inschrijven kids                  2.50

 Tot schutters bij de boerderij!

Bemivo verwent alle moeders

Zaterdag 9 mei is het eerste be-
mivo lente evenement. Op deze 
dag deelt de bemivo duizend 
roze rozen uit aan winkelende 
moeders. Aan alle rozen hangt 
een felicitatiekaartje, met da-
arop een uniek nummer. Ruim 
tweehonderd rozen vallen in 
de prijzen, die beschikbaar zijn 
gesteld door de winkels/onder-
nemers in beekbergen en lieren. 
Bemivo winkels/ondernemers 
die deelnemen, hebben een 
poster op het raam of de deur. 
De rozen worden uitgedeeld 
tussen 9.00 en 15.00 uur, door 
teams van voetbalvereniging 
beekbergen, die te herken-
nen zijn aan hun groene bemi-
vo shirts. Om het allemaal nog  
feestelijker te maken, is er deze 
dag ook muziek, die door het 
centrum van beekbergen loopt. 
Heeft u een moederdagroos 
gekregen, kijk dan snel of u een 
prijs gewonnen heeft op beek-
bergengastvrij.nl, of op de lijst, 
die vanaf 11 mei bij alle deelne-
mers hangt. 

De shop met bouwsteentjes voor elk merk!

!!! Nieuw in Beekbergen !!!

Bij www.uniblocks.nl te verkrijgen:
- Hello Kitty bouwstenen
- Houten loopfietsen
- Houten treinen en speelgoed
- Rails&onderdelen
- Complete bouwstenen sets
- Speeltafels
Bestellen online en afhalen bij u in de buurt!
(Afhalen op afspraak)

Openbare basisschool Oosterhuizen 
herdenkt de bevrijding

OOSTERHUIZEN - Donderdag 16 
april was het 70 jaar geleden dat 
Oosterhuizen werd bevrijd. O.b.s. 
Oosterhuizen heeft dit herdacht 
door bij het bevrijdingsmonument 
bij het Dorpshuis, met de kinde-
ren en belangstellenden, bloemen 
neer te leggen. Leerlingen lazen 
zelfgemaakte gedichten voor en 
vlaggen werden gehesen.

Dhr. Goudkuil speelde op zijn doe-
delzak terwijl het Wilhelmus en het 
Bevrijdingslied uit volle borst werd 
gezongen. Naast de toespraak van 
Janny de Jongh, sprak dhr. Kroon 
namens het comité evacuatie ’44-
’45. De kinderen kregen na afloop 
een gezonde traktatie van het co-
mité bevrijding 2000 Beekbergen, 
Lieren en Oosterhuizen.

Geslaagd eindoptreden ‘Muziek in het groen’
Afgelopen woensdag 22 april 
gaven de leerlingen van de ba-
sisscholen in Beekbergen en 
Lieren hun eindoptreden van het 
muziekproject ‘Muziek in het 
groen’.

‘Muziek in het Groen’ is een initia-
tief van het harmonieorkest Prin-
ses Juliana Beekbergen en fanfare 
VIOS uit Hoenderloo, financieel 
ondersteund door de Rabobank. 
Het project heeft tot doel om de 
basisschoolleerlingen uit Beek-
bergen, Lieren en Hoenderloo al 
vroeg te enthousiasmeren voor 
samen muziek maken. Op deze 
manier krijgen de leerlingen een 
uniek inkijkje in het orkestleven.

De leerlingen van groep zes heb-
ben de afgelopen tien weken les 
gehad op drie verschillende in-

strumenten. Ze konden kennisma-
ken met de kleine trom, klarinet 
en trompet. Elk instrument kwam 
tijdens het eindoptreden aan de 
beurt. Er werden verschillende 
zelfbedachte liedjes ten gehore 
gebracht, waarbij samenspel en 
solospel elkaar afwisselden. Te-
vens speelden de leerlingen sa-
men met het opleidingsorkest van 
PJB enkele aansprekende com-
posities onder leiding van dirigent 
Jantine de Waard. 

Al met al was het voor jong en oud 
wederom een muzikale en gezelli-
ge avond. PJB hoopt ook volgend 
jaar door te gaan met ‘Muziek in 
het groen’ om zo nog meer kin-
deren enthousiast te maken voor 
samen muziek maken. Meer infor-
matie? Kijk dan op: www.muziek-
inhetgroen.nl 

Bouw starterswoningen Lieren volgend jaar
De vereniging Betaalbaar Wo-
nen in Beekbergen en Lieren 
((BWiBL) werkt keihard om zo 
snel mogelijk aan het bouwen 
te zijn. Onlangs kwamen ze met 
een eigen opzet en ook al met 
3D tekeningen. Wat de starters 
betreft zijn ze over een jaar aan 
het bouwen.  
BWiBL heeft steevast aangegeven 
vast beraden betaalbare wonin-
gen te willen realiseren. Twee keer 
ging de vereniging met een bus 
vol belangstellenden naar het ge-
meentehuis voor project Beekval-
lei. Met alle maatschappelijke en 
politieke steun voelt de vereniging 
zich gesterkt en maken de starters 
vaart. Inmiddels is de vereniging 
gegroeid naar 20 inschrijvingen; 
wat bevestigd dat het initiatief dui-
delijk in een behoefte voorziet.  

Gewijzigde opzet
Verrassend snel is BWiBL met 3D 
tekeningen gekomen van een ei-
gen opzet. Op de site beschrijft 
de vereniging drie uitgangspunten 
bij de gewijzigde opzet. Van het 
oorspronkelijke plan, zoals die op 
3 januari nog in de bomvolle tent 
te zien was, blijft zoveel mogelijk 
gehandhaafd; “heel veel onder-
zoeken en voorbereidingen zijn 
gedaan; kunnen we zo gebruiken”. 
De grond van de tuinen van de 
huurhuizen aan de Veldbrugweg 
laat BWiBL buiten beschouwing. In 
de oorspronkelijke opzet raakten 
de huurders ongeveer één der-
de van hun tuin kwijt, nu dus niet 
meer.

Energie neutraal
Een belangrijk derde uitgangs-
punt is een gunstige positie voor 
het opwekken van zonne-energie. 
BWiBL bekijkt of het haalbaar is 
om energie neutraal te bouwen, 
zodat het wonen voor de toekomst 
ook gunstiger is. In hun gewijzigde 
opzet hebben ze de daken zo gun-
stig mogelijk naar de zon gezet. De 
gemeente heeft al aangeven dat 
prima te vinden en verleent volop 
ambtelijke ondersteuning.
Betrokkenheid lokale onderne-
mers
Als Collectie Particulier Opdracht-
gever (CPO) en wil BWiBL zoveel 
mogelijk zelf de regie houden. De 
vereniging werkt aan een samen-
werkingsverband om het project 
te realiseren en wil lokale onder-
nemers daar bij betrekken. De 
vereniging heeft geïnteresseerde 
lokale ondernemers opgeroepen 
zich te melden.

Eerste fase
Wat de vereniging betreft hoe-
ven niet alle huize er in één keer 
te komen, maar alleen daar waar 
behoefte aan is. Op dit moment 
wordt volop een eerste fase voor-
bereidt; geïnteresseerde starters 
kunnen zich daar nog volop voor 
aanmelden. Wel geldt binnen de 
vereniging een inschrijfvolgorde. 
Belangstellenden die meer willen 
weten kunnen op www.bwibl.nl 
kijken of informeren bij voorzitter 
Gerrit Stufken (06-23147260).
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À la carte restaurant  | Familie en groepsbijeenkomsten
Diverse zalen en Grand café

(H)eerlijk eten voor 
 een betaalbare prijs

Spoekweg 49     7361 TM Beekbergen  T. 055-506 1458

      www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve       www.lierderhoeve.nl    Volg ons op        @ Lierderhoeve         Lierderhoeve 

Party service
Salade’s koude buffetten, 
bittergarnituren, 
barbecue enz.
Tevens verhuur van tafels, 
stoelen, taps e.d.
Telefoon 5063737

Dorpstraat 64
7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055-506 3737

Met mooie rookruimte !!!

Geniet....,
maar nooit met mate

Voor de lekkerste 
verse pizza 

Wij bezorgen in Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen, 
Loenen, Hoenderloo en Ugchelen.

Bij ons kunt u online bestellen. 

Cafetaria Prins
Dorpstraat 35
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062535 
www.cafetariaprins.nl

en een uitgebreide keuze aan friet, snacks, 
shoarma, broodjes, lunchgerechten, ijs, 

milkshakes en dranken.

Restaurant Prins
Dorpstraat 37
7361 AR Beekbergen
telefoon: 055-5062823 
www.restaurant-prins.nl

Lunch & diner
lekker en gezellig

7 dagen per week geopend van 11.00 uur tot 23.00 uur

Nieuwe gerechten van houtskoolgrill

Dorpstraat 48, Beekbergen
Tel: (055) 506 0951

Het lekkerste brood
van de Veluwe!!

Vakkundig in verbouw

. Jeulink

De Hoeven 14 • 7361 AL  Beekbergen
T: 055 5061138 • F: 055 5061618 

E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

Gerald Jeulink
De Hoeven 14 • 7361 AL Beekbergen • T: 055 5061138
F: 055 5061618 • E: info@jeulink.eu • I: www.jeulink.eu

 

EHBO, BHV reanimatie met AED,
EHBO bij kinderen
E-learning

Anita Meekel 

06-20121183
www.anitameekel.nl

ZEKER VAN DUURZAME SERVICE

Kerkweg 1 | 7361 BD  Beekbergen | T. 055 506 15 83 
F. 055 506 19 01 | E. post@atromp.nl | I. www.atromp.nl

SEI-erkend
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NIEUW:

PROKINO

APP Nieuw : de Prokino app voor ouders met o.a. een digitaal schriftje. 

www.via-natura.nl 
Arnhemseweg 538c - 7361 CN Beekbergen - Tel: 055 843 07 43 - info@via-natura.nl

Tegen inlevering van deze bon:

€ 2,50  korting op grote zak CarniLove graanvrije 

brokvoeding voor de hond (12kg) of grote zak Brit / 

CarniLove kat (7kg) (Actie geldig tot 1 juli 2015)



Vereniging Dorpsraad
  Beekbergen en Lieren
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Gemeentenieuws

DorpsVizier
Adverteren in DorpsVizier

al vanaf € 25,= (ex. btw)

Tijdelijke opslag voor asbest-cement containers
In week 20 tot en met week 30 (indicatief) wordt een tweetal containers voor tijdelijke opslag voor as-
best-cement geplaatst op de Tullekensmolenweg. Deze zijn nodig om materiaal dat vrijkomt bij werkzaam-
heden op de Arnhemseweg op te slaan. Afzettingen en andere beschermende maatregelen zullen conform 
de geldende wettelijke bepalingen worden uitgevoerd. Om de containers stabiel op te stellen worden zand 
en rijplaten aangebracht. Als de opslag opgeheven wordt zal alles in de oorspronkelijke staat worden terug-
gebracht.

Omgevingsvergunningen 
Onderstaand de door de Gemeente Apeldoorn vrijgegeven publicaties met betrekking tot omgevingsver-
gunningen over de periode 1 t/m 8 april 2015 en die betrekking hebben op locaties in Beekbergen en Lieren.

Locatie    Omschrijving 
Dorpstraat 31a   Plaatsen dakkapel (7 april 2015)
Klein Paradij 36   Plaatsen kelder onder bijgebouw (2 april 2015)
Loenenseweg 42  Oprichten van een zorgwoning; vervangende bouw (1 april 2015)

Vergunning alcoholvrij bedrijf op grond van de Apv
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.33A van de Algemeen plaatselijke verordening 
2014, vergunning heeft verleend voor een alcoholvrij bedrijf aan:

Stichting Vrienden van de Ruitersmolen Tullekensmolenweg 47 (1 april 2015)

Ontwerp bestemmingsplan Kuiltjesweg 44 Beekbergen
Van 9 april tot en met 20 mei 2015 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Kuiltjesweg 44 Beekbergen 
met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1256-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de uitbreiding van het re-
creatiepark Beekbergen aan de Kuitjesweg 44. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te 
stellen. Tijdens de periode waarin het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze 
indienen. Voor meer informatie www.apeldoorn.nl/inzage 
 

Vera en Onno van Andel

wenz-uitvaart.nl       055 - 367 11 66

Vera en Onno van AndelVera en Onno van AndelVera en Onno van Andel

Respect voor traditie,  
ruimte voor vernieuwing

gevoel en inlevingsvermogen

persoonlijk betrokken

eerlijke prijs, geen provisies

Vervolgbijeenkomst opvang asielzoekers
Op 13 april jl. waren vertegenwoor-
digers van de vijf mogelijke loca-
ties voor opvang van asiel-zoekers 
door burgemeester Berends uitge-
nodigd voor een informatiebijeen-
komst.
Voor de dorpsraad Beekbergen 
en Lieren nam Pieter de Mos deel 
aan het overleg. Voorts waren drie 
vertegenwoordigers van de buurt-
commissie Zomeroord aanwezig. 
De heer Berends gaf in zijn wel-
komstwoord in een korte terugblik 
een overzicht van de tot nu toe 
genomen stappen in het proces 
van overleg en besluitvorming. 
Genoemd werden de keuze van 
de vijf mogelijke vestigingsplaat-
sen (GGNet Deventerstraat, de 
Kleiberg in Orden, kavel in Zuid-
broek, kazerneterrein Nieuw Mil-
ligen en Immendaal Beekbergen). 
Vervolgens wordt genoemd het 
bezoek aan het AZC Nijmegen op 
2 maart 2015. De heer Meertens 
van COA gaf aan welke stappen 
er gezet zijn in de periode 2 maart 
– 13 april 2015. Globale informatie 
waaruit absoluut niet was vast te 
stellen welke richting het uit gaat 
qua locatiekeuze. De vertegen-
woordigers van de wijkraad Or-
den hadden in dit stadium van het 
overleg over informatie die staat 
op de website van COA. Daarbij 
ging het met name om, naar hun 
oordeel, verschillen in de medede-
lingen op 2 maart jl. en de cijfers in 
het jaarverslag en de website. Dan 
gaat het om verschillen in aan-tal-
len van gemelde incidenten in het 
afgelopen jaar. Het gaat in deze 
discussie om cijfers die geen be-
trekking hebben op een eventuele 
locatie in de gemeente Apeldoorn 
en dus eigenlijk vallen buiten het 
kader van deze bijeenkomst. Tij-
dens het bezoek aan AZC Nijme-
gen werd door een aantal deelne-
mers gevraagd naar de ervaringen 
van de buurtbewoners. De leiding 

van AZC Nijmegen gaf toen aan 
dat er geen structurele proble-
men waren. Dat antwoord was 
voor de deelnemers niet bevredi-
gend. Daarom heeft de gemeen-
te Apeldoorn moeite gedaan om 
omwonenden van AZC Nijmegen 
tijdens de bijeenkomst van heden-
avond hun ervaring aan ons mee 
te delen. Het is de gemeente niet 
gelukt een of meer omwonende 
bereid te vinden naar deze infor-
matieavond te komen. Wel waren 
aanwezig een bewoner uit de om-
geving van AZC Schalkhaar, twee 
bewoners uit de omgeving van 
AZC Doetinchem en de wijkagent 
AZC Nijmegen. Omwonenden van 
de AZC’s geven aan dat ook zij 
aanvankelijk enige bedenkingen 
hadden toen in de buurt van hun 
woonomgeving een AZC werd 
ingericht. Maar nu, na een aantal 
jaren, kunnen zij verklaren dat er 
hoegenaamd geen overlast wordt 
ondervonden, dat er acceptatie is 
opgetreden en dat zij positief zijn 
gestemd. Door de wijkagent wordt 
meegedeeld dat de politie meer 
wordt ingeschakeld voor proble-
men binnen het AZC dan voor pro-
blemen buiten het terrein van het 
AZC. Wel wordt gewezen op het 
risico van aanzuigende werking 
van drugs gerelateerde overlast en 
dealers.
Door Pieter de Mos werd gewezen 
op de constatering tijdens het be-
zoek aan het AZC Nijmegen dat er 
van de 320 asielzoekers nauwelijks 
asielzoekers in de gebouwen aan-
wezig waren. Ongeveer 10 perso-
nen gezien of gehoord. De rest was 
niet in het computerlokaal (was 
leeg en op slot); niet in het k.n.s.(-
kennis Nederlandse samenleving) 
leslokaal (was leeg en op slot); niet 
in het handwerklokaal (was leeg en 
op slot); niet in de recreatieruimte 
(was leeg en op slot). Dat betekent 
-en dat werd niet tegengesproken 

door COA- dat er een grote groep 
door de stad dwaalt. En dat is nu 
juist wat we in het dorp niet willen. 
De vertegenwoordigers van de 
buurtcommissie Zomeroord on-
derschreven deze mededeling van 
de dorpsraad. 
Door de heer Meijer van CCV (cen-
trum criminaliteitspreventie en 
veiligheid) werd een analyse gege-
ven van objectieve en subjectieve 
veiligheidsgevoelens gegeven. Het 
verschil tussen feit en beleving. 
Deze presentatie gaf wel meer 
inzicht in terechte en onterechte 
angst bij vestiging van een AZC 
in een woonomgeving. Maar, zo 
bleek uit de discussie, neemt ze-
ker niet alle argwaan weg. Door de 
Stem van Orden wordt het resul-
taat van een onder de bevolking 
gehouden enquête meegedeeld. 
Wijze van vraagstelling beïnvloedt 
in sterke mate het antwoord. En de 
vraagstelling is niet bekend. 

Volgende stappen in het proces:
- COA verwacht eind april 2015 
een voorstel voor locatie(s) aan 
B&W te kunnen geven
- B&W verwacht eind mei 2015 
een besluit over het COA voorstel 
te kunnen nemen
- half juni bijeenkomst met de om-
wonenden van de gekozen loca-
tie(s)
- eind juni 2015 bespreking in PMA
- B&W neemt besluit
- COA vraagt vergunning(en) aan
- geschikt maken locatie(s)
- asielzoekers komen

Bestemmingsplan en Beeld-
kwaliteitsplan Buitengebied 
Beekbergen en Loenen

De gemeente Apeldoorn organi-
seert op donderdag 30 april 2015 
in Dorpscentrum De Hoge Weye 
(zaal 5) een bijeenkomst van de 
klankbordgroep voor bestem-
mingsplan en beeld-kwaliteitsplan 
buitengebied Beekbergen en Loe-
nen. De aanvang van deze bijeen-
komst is 19.30 uur.
Doel van deze bijeenkomst is na-
der overleg over de Nota van Uit-
gangspunten. Deze nota is door de 
gemeente opgesteld als antwoord 
op de ontvangen informatie tijdens 
eerder gehouden bijeenkomsten, 
de schouwing van het buitenge-
bied en gesprekken met onderne-
mers, bewoners en belangenorga-
nisaties.
U bent van harte uitgenodigd voor 
het bijwonen en meedenken en 
praten over het boven-genoem-
de onderwerp. Aanmelden kan 
via een mail aan m.voortman@
apeldoorn of telefoon:
055 580 2369.

Nog enkele opmerkingen:
- uitstroom uit AZC van vluchte-
lingen die een permanente ver-
blijfstatus hebben gekregen is een 
tekort aan woningen
- kosten voor gereedmaken AZC 
zijn voor rekening van COA
- vereniging Uddels Belang (loca-
tie Nieuw Milligen) wijst er op dat 
deze locatie niet voldoet aan de 
eerder door COA aangegeven cri-
teria(openbaar vervoer, school en 
winkels op redelijke afstand van 
AZC)
- burgemeester Berends is be-
schikbaar om bij de omwonenden 
van de uiteindelijk gekozen loca-
tie(s) uitleg te komen geven over 
de keuze van de vestigingsplaats
- de heer Van Haarlem (teamchef 
basisteam Apeldoorn van de po-
litie Noord Oost Gelderland) was 
bij de bespreking aanwezig omdat 
-op welke locatie(s) de keuze ook 
valt- deze in ieder geval in zijn ge-
bied komt (komen)
- de bijeenkomst werd op des-
kundige wijze geleid door de heer 
Klein Heerenbrink

Expositie 

Cursisten van de kunstenaar 
Pieter Man in ’t Veld exposeren 
tot half juni hun schilderijen in 
de Markenhof, Kuiltjesweg 1 in 
Beekbergen.  Een grote variatie 
aan onderwerpen en technieken 
worden in deze kleurrijke expositie 
getoond. De vrijheid van werken 
wordt door Pieter gestimuleerd 
en begeleid. De Markenhof is 
dagelijks geopend van 9.00 uur 
tot 18.00 uur.
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Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Christien Gerrist via
miggelenberg@fonville.nl

Gemotiveerde  
interieurverzorgers m/v{

Fonville Schoonhouden
zoekt ten behoeve van  

bungalowreiniging op vakantiepark  
Landal Miggelenberg in Hoenderloo

Dag van de Slager

BEEKBERGEN - Donderdag 16 
april was het de Dag van de Sla-
ger. Dit is een landelijk georga-
niseerde dag, waaraan slagers 
kunnen meedoen. Bij Slagerij Wil-
brink werd een open huis gehou-
den. Van 17.00 tot 21.00 uur kon 
iedereen die dat wou een kijkje in 
de werkplaats nemen. Twee keer 
werd er gedemonstreerd hoe een 
half varken uit elkaar gesneden 
en uitgebeend wordt. En twee 
keer grote stukken rundvlees. De 

'schouder' en de 'stomp', om het in 
slagerstermen te zeggen. Verder 
kon men zelf een worstje maken. 
Uiteraard kon er ook wat geproefd 
worden, vooral de eigengemaak-
te beenham met honing-mos-
terdsaus viel in de smaak. Voor 
de kinderen was buiten een groot 
springkussen neergezet.
'We kijken terug op een geslaag-
de dag', aldus Lammert Wilbrink, 
'de belangstelling was boven ver-
wachting!'

Groots bevrijdingsfestival in Beekbergen
Beekbergen organiseert met be-
hulp van veel vrijwilligers een 
groots bevrijdingsfestival.
Op 5 mei 2015 is het 70 jaar gele-
den dat nederland officieel bevrijd 
werd van zijn agressor. Om dit te 
vieren wordt in beekbergen deze 
dag een groots opgezet bevrij-
dingsfestival georganiseerd, on-
der andere in samenwerking met 
stichting 4 en 5 mei beekbergen, 
vertegenwoordigers van de plaat-
selijke middenstand, de horeca en 
de boerderij. Een grote groep vrij-
willigers heeft de handen stevig 
ineen geslagen om er een extra 
feestelijk spektakel van te maken, 
wat deze dag bij voorbaat al extra 
bijzonder maakt.
Stichting 4 en 5 mei beekber-
gen zal het programma omtrent 
de plechtigheden van deze da-
gen verzorgen. Zo is er op 4 mei 
om 18.30 uur de herdenkingsbij-
eenkomst in de n.h. Kerk aan de 
dorpstraat, een stille tocht, de de-
clamatie, kranslegging en een de-
filé langs het monument. 
Op 5 mei om 11.20 uur zullen tra-
ditiegetrouw, de lopers het bevrij-
dingsvuur uit wageningen naar 
beekbergen brengen. Na de over-
handiging van het bevrijdingsvuur 
en de bijbehorende plechtigheden 
zal harmonieorkest “prinses julia-
na” samen met 48th highlanders 
of holland pipes and drums’ het 
imponerende  ‘highland cathedral’ 
spelen.
Ook bijzonder is het liberty camp, 
tegenover het teixeira mattospark. 
Een speciaal gedeelte van het 
festival, waar de daadwerkelijke 
dagen rond de bevrijding, 70 jaar 
geleden, zich als het ware doen 
herleven door middel van histori-
sche kleding, entourage en unieke 
voertuigen uit die tijd. 
Kosten noch moeite zijn gespaard 
want zelfs n het luchtruim van 
beekbergen zal de geschiedenis 
zich, met dank aan stichting ko-
ninklijke luchtmacht historische 
vlucht, herhalen door middel van 

(jawel!) Echte piper cubs. En om-
dat het luchtruim zoals de naam al 
zegt ruim genoeg is zal zelfs radio 
oranje ook weer in de lucht zijn om 
de tijd te kleuren.  
Maar dit is nog lang niet alles! Voor 
kinderen wordt deze dag ook een 
waar feest. Bij obs beekbergen 
aan de dorpstraat is een heel leuk 
knutsel-, klei- en doe-programma 
bedacht en ze kunnen karten bij 
de boerderij. Daarnaast kunt u ge-
heel in eigen persoon deel uitma-
ken van het programma: door bij-
voorbeeld zelf op te treden op het 
local vocal podium. Hiervoor geeft 
u zich van tevoren op, dit kan nog 
tot 1 mei via www.bevrijdingsfesti-
valbeekbergen.nl. 
Tussen 13.00 uur en 18.00 uur zijn 
in de dorpstraat vijf podia met uit-
eenlopende muziek. Muziek voor 
jong en oud: koren, dixieland, dj’s, 
een bigband en ga zo maar door.
Als afsluiter van het dagprogram-
ma zal de 170 koppige canadese 
burlington teen tour band door de 
dorpstraat trekken om aanslui-
tend een spetterend feest te doen 
losbarsten op het podium in het 
teixeira de mattospark met nie-
mand minder dan tim douwsma en 
four on the floor
Het uitgebreide programma om-
trent de plechtigheden en de fes-
tiviteiten van 4 en 5 mei 2015 kunt 
u verderop in deze krant als bijlage 
vinden en er zal binnenkort ook 
een folder bij u in de bus vallen 
waarop u de tijden en locaties nog 
eens rustig kunt nalezen*. 
Namens alle betrokken vrijwilli-
gers heten wij iedereen van harte 
welkom om dit prachtevenement 
in beekbergen bij te wonen. 
De dag van 5 mei is door de ge-
schiedenis al een dag om nooit te 
vergeten, laten we er dan vooral 
samen een nóg mooiere dag van 
maken!!
*folder “programma” wordt ver-
spreid in beekbergen, lieren, oos-
terhuizen en omliggende parken.

Tuinontwerp • Tuinaanleg
Tuinonderhoud • Straatwerk

Lierderstraat 23c • 7364 BJ Lieren • Beekbergen
Tel: 055 - 506 12 16 • Fax: 055 - 506 35 16

tclieren@planet.nl • www.tclieren.nl

Expositie in Weekend Galerie

Tijdens de weekenden van 25, 26 
april en 2, 3 mei exposeert Martha 
Waijop uit Beekbergen met beel-
den en schilderijen in de Weekend 
Galerie Loolaan 49 in Apeldoorn. 
Met uitzondering van 2 mei is zij 
zelf alle dagen aanwezig van 13.00 
tot 17.00 uur.

Auster verkenningsvliegtuig

Het originele Auster verkennings-
vliegtuig komt weer naar Beekber-
gen!
Wij hebben museum vliegbasis 
Deelen bereid gevonden om het 
originele Auster verkenningsvlieg-
tuig op ons Liberty Camp te plaat-
sen. Zeer dankbaar voor de fijne 
samenwerking en enthousiast 
over het mooie stuk restauratie 
vakwerk van de medewerkers van 
het museum.
Het vliegtuig vliegt niet (meer) dus 
moet vervoerd worden. We heb-
ben Kisjes Transport bereid ge-
vonden dit voor ons te doen!
Ook leuk om te vermelden dat op 
5 mei om 13 uur Beekbergen wordt 
vereerd met een Fly-by van Stich-
ting Koninklijke Luchtmacht His-
torische Vlucht. Er zullen twee Pi-
per-cubs over ons park en Liberty 
Camp vliegen. 
Kom vooral op 5 mei naar het
Liberty Camp om de Auster zelf te 
bekijken en er mee op de foto te 
gaan.



Voor Moederdag ga je naar:

Tegen inlevering van deze advertentie

10% korting op uw moederdag aankopen

Dorpstraat 39 - 7361 AR Beekbergen - Telefoon: 055-5064545

Simone Heijink
Evelyn Bouwmeester-Berends

geldig t/m 10 mei 2014

Bijzondere bloemen 

Cadeau artikelen 

Sfeerelementen voor  

huis en tuin 

Bruidsboeketten 

Rouwbloemwerk 

Zijden bloemen en planten 

Inspiratie voor binnen en buiten   

Openingstijden: 
Donderdag tot zaterdag  

10:00 tot 18:00 

VOORJAARSCOLLECTIE 2015

ALTIJD LEKKER LOPEN!
DOE DE GRATIS VOETMETING

VOORJAARSCOLLECTIE 2015VOORJAARSCOLLECTIE 2015

Uiterlijk
donderdag 

7 mei 
inleveren

 in onze 
winkel! 

Verras je moeder met jouw zelfgemaakte tekening op een slagroomtaart!

Moederdagtaart met eigen tekening

10 
pers.

Overheerlijke

slagroomtaart

¤ 15,0
0 De Echte Bakker

Wil Gerrits

Tullekensmolenweg 82
Tel (055) 506 15 70, Lieren

De Damper
Jacco en Jolanda Essenstam

Dorpstraat 54, Beekbergen
055 - 5061210 www.primera.nl

even naar.....
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70 jaar bevrijding : 4 mei herdenken in beekbergen 
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www.4en5meibeekbergen.nl

Herdenken 4 Mei
Vier Vrijheid 5 Mei

Thema 2015: Wie de ogen sluit 
voor het verleden, is blind voor de 
toekomst
 Tijdens de Nationale Herdenking 
herdenken wij Nederlandse oor-
logsslachtoffers. Allen –burgers en 
militairen– die in het Koninkrijk der 
Nederlanden of waar ook ter we-
reld zijn omgekomen of vermoord 
sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, en daarna in oor-
logssituaties en bij vredesopera-
ties.
 
De herdenking in Beekbergen op 
maandag 4 mei begint met een 
samenkomst in de N.H. Kerk om 
18.30 uur aan de Dorpstraat te 
Beekbergen. Deze herdenkings-
bijeenkomst wordt geleid door Ds. 
J.R. Lammers uit Beekbergen. Ook 
zijn er woorden van de loco-burge-
meester de heer N.T. Stukker van 
de gemeente Apeldoorn en vanuit 
het Bestuur van de Stichting 4 en 5 
mei Beekbergen.
 
Iedereen is van harte welkom om 
deze herdenkingsbijeenkomst bij 
te wonen.
 
De stille tocht naar het monument 
in het Teixeira de Mattospark start 
onder de toren van de N.H. kerk, 
aansluitend aan de bijeenkomst 
om 19.40 uur.
 
Aangekomen bij het monument 
1940-1945 in het Teixeira de Mat-
tospark aan de Loenenseweg vindt 
een korte plechtigheid plaats. 
Na het taptoe-signaal wordt om 
20.00 uur 2 minuten stilte in acht 
genomen. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Harmonie-
orkest PJB en een leerling van de 
Openbare Basisschool Beekber-
gen zal een gedicht voordragen. 
Daarna wordt de zorg voor het 
monument ceremonieel overge-
dragen van groep 8 aan groep 7 
van de school.
 Meer informatie over herdenken 

en vieren in Beekbergen kunt u 
vinden op www.4en5meibeekber-
gen.nl. En bent u geïnteresseerd 
in meer informatie dan kunt u zich 
aanmelden op deze website voor 
onze nieuwsbrief.
 
Draag de fakkel: vrijheid geef je 
door. Met de fakkelcampagne wil 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
zoveel mogelijk mensen enthou-
siasmeren de fakkel te dragen zo-
wel in aanloop naar, als op 4 en 5 
mei. De fakkel staat symbool voor 
herdenken op 4 mei en het vie-
ren van de bevrijding en vrijheid 
op 5 mei. Door het fakkelspeldje 
te dragen, laten mensen zien dat 
ze herdenken en vieren belang-
rijk vinden. Steeds meer mensen 
steunen dit initiatief en dragen dan 
ook dit symbool. De fakkelspeld-
jes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 
en de opbrengst komt 100% ten 
goede voor de 4 mei herdenking 
en viering op 5 mei in Beekbergen. 
De fakkelspeldjes zijn in Beekber-
gen te koop bij: Blom Schoenen, 
D.I.O. Drogist, SRV zuivelservice 
W Hofman, Primera De Damper, 
en Boekhandel Mooiboek, Via Na-
tura, natuurvoeding voor dieren.
 
Vlagprotocol. De Stichting 4 en 5 
mei Beekbergen wil u aanmoedi-
gen om op de dagen waarop wordt 
herdacht en gevierd uw betrok-
kenheid kenbaar te maken door 
naast het dragen van een fakkeltje 
de Nederlandse driekleur te hijsen. 
4 mei: in de vooravond van 4 mei 
hangen in Nederland als blijk van 
eerbied en respect voor de doden 
de vlag halfstok van 18.00 uur tot 
zonsondergang (zonder wimpel). 
Op 5 mei wordt de vlag in top 
gehesen tussen zonsopgang en 
zonsondergang (zonder wimpel).
 
Het Bestuur van de Stichting 4 en 
5 mei Beekbergen hoopt u allen op 
maandag 4 mei te mogen verwel-
komen in Beekbergen.

We l ko m  b i j
V V  B e e k b e r g e n

Weekend van 2 en 3 mei

Jeugd
Datum  Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 02-05 09:00 Beekbergen D3  Voorwaarts Twello D4
Za. 02-05 09:00 Beekbergen F2  Brummen F4
Za. 02-05 10:00 Beekbergen E1  ZVV ’56 E3
Za. 02-05 10:00 Beekbergen F3  Vios Vaassen F4
Za. 02-05 11:00 Beekbergen B1  Colmschate B1
Za. 02-05 11:00 Beekbergen C3 Loenermark C1
Za. 02-05 14:00  Beekbergen C1  Victoria Boys C1

Senioren 
Zo. 03-05 14:00 Beekbergen 1  Colmschate 1

Weekend van 09 en 10 Mei

Jeugd
Datum Tijdstip Team VV Beekbergen Team tegenstander
Za. 09-05 09:00 Beekbergen D2  AZC D3
Za. 09-05 09:00 Beekbergen E2  CSV Apeldoorn E7
Za. 09-05 09:00 Beekbergen E3  Robur et Velocitas E13
Za. 09-05 09:00 Beekbergen F2  CSV Apeldoorn F12
Za. 09-05 10:30 Beekbergen C1  Epse C1
Za. 09-05 13:00 Beekbergen B2  Warnsveldse Boys B3

Senioren
Za. 09-05 Geen Programma Geen Programma 
Zo. 10-05 Geen Programma Geen Programma 

Nationale sportweek op o.b.s. Oosterhuizen
OOSTERHUIZEN - Het is de Nati-
onale Sportweek en o.b.s. Ooster-
huizen heeft weer geprobeerd om 
een leuk en sportief programma te 
maken voor de leerlingen. Ze gaan 
o.a. mountainbiken, krijgen karate 
en sportlessen, er is een buiten-
speldag en ze gaan zwemmen en 

naar  het Omnisport. Op vrijdag zijn 
er de Koningsspelen. De leerlingen 
van groep 8 begeleiden hierbij de 
spellen en de kinderen van groep 7 
begeleiden een groepje. Vorig jaar 
was dit een groot succes. Hopelijk 
wordt het mooi weer en wordt het 
een fantastische week!

Vitesse Scoutingsdag

BEEKBERGEN - Op woensdagmid-
dag 15 April hebben 82 kinderen 
uit de regio aan Vitesse laten zien 
wat ze voetballend in huis heb-
ben. Op de Vitesse Scoutingsdag, 
gehouden op het terrein van VV 
Beekbergen, werden onder toe-
ziend oog van de scouts van Vites-
se diverse partijtjes gespeeld. Of 
er Beekbergse talenten gescout 
zijn, is tot op heden onbekend, 
maar zeker is dat alle voetballers 
genoten hebben. 
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Colofon
Advertenties en copy voor de 
eerst volgende krant dienen 
binnen te zijn op

maandag 11 mei

 voor 10.00 uur

Copy, foto’s en reacties op 
het Dorpsvizier uitsluitend per 
e-mail aan: 
redactie@dorpsvizier.nl
(foto’s graag apart meesturen)

Advertenties naar:
adverteren@dorpsvizier.nl
Telefoon: 06 5496 8521

Betaling vooraf  op rek.nr.
NL94RABO03 06023954
t.n.v. stichting Dorpsvizier
Beekbergen

Eindredactie: Claudia Hutjes
Ontwerp/productie: 
Grammé 3.0,
grafische producties

Druk:
Van Barneveld, Denekamp

Oplage: 6.000 stuks
Elke 14 dagen in de bus.

Gildeslager Wilbrink
Meester Worstmaker

Dorpstraat 50 • 7361 AW Beekbergen
Telefoon: 055 - 506 12 50 • www.slagerijwilbrink.nl

De Schuur … en verhalen

Door Anne Schiebaan

Het is natuurlijk prachtig om op 
Bevrijdingsdag ook na 70 jaar nog 
steeds in alle vrijheid een pilsje 
te drinken op die vrijheid, met z’n 
duizenden deinend en met het 
licht van je smartphone zwaaiend 
op de muziek van een bekende 
popgroep, die met een heli van de 
Luchtmacht van podium naar po-
dium het land door gesleept wordt 
waar de geluidsapperatuur dan op 
volle sterkte opengaat. Maar dat 
was het dan ook. Muziek van zo’n 
70 jaar geleden, de muziek van de 
Amerikanen en van de Canade-
zen, waar de ouderen zulke bevrij-
dingsherinneringen aan hebben, is 
haast nergens te horen. Wat je wel 
hoort, dat is (te) harde muziek en 
teksten, die bijna nooit te verstaan 
zijn; misschien is dat laatste maar 
beter ook….! De maanden april 
en mei, ze staan bol van “70 jaar 
Bevrijding”. En dat mag gevierd 
worden! De media, van krant tot 
internet, maken maar al te duide-
lijk, dat onze vrijheid geen vanzelf-
sprekende zaak is. Kijk maar naar 
wat er in de achtertuin van Europa 
en elders in de wereld gebeurt. Het 
raakt ook de kinderen; het Jeugd-
journaal verhult het niet, al wor-
den de meest schokkende details 
weggelaten. De kinderen gaan 
vragen stellen over hoe dat alles 
in vredesnaam mogelijk is; maar 
ze vragen ook naar vroeger. Wat 
hebben opa en oma meegemaakt, 
wat hebben die van hun ouders 
gehoord, wat weten die van de 
oorlog van toen. En wij, de oudere 
generatie? Wij durfden onze ou-
ders er soms niet naar te vragen, je 
wist, dat er bij hen pijn en verdriet 
onder de oppervlakte zat. Op een 
toch gestelde vraag kreeg je vaak 
geen echt antwoord; een paar 
“leuke” anekdotes hooguit of een 
vage aanduiding dat er iets anders 

veel dieper zat. En als kind nam je 
dat onverwerkte verleden onbe-
wust mee. Jonge kinderen van nu 
staan daar anders in. Zij vragen 
naar de verhalen, sprokkelen op 
internet een heel werkstuk voor 
school bij elkaar over de Tweede 
Wereldoorlog. Groep 8 van ba-
sisschool draagt aan de volgende 
groep 8 “hun” monument over. Zo 
gaat dat in Apeldoorn, maar ook 
in Beekbergen en Lieren. De kin-
deren hebben er op hun school al 
de nodige info over gehad. Waar-
om dit serieuze verhaal? Het gaat 
mij juist om de verhalen. Wat ge-
beurde er in W. O. II en waarom? 
Hoe kon het in godsnaam zover 
komen? De Schuur heeft een paar 
planken met boeken over oorlog, 
allerlei oorlogen, van heel vroe-
ger tot in Afghanistan toe. En gaat 
het dan om de spannende verha-
len? Bij sommige schrijvers mis-
schien wel. Maar bij de meesten 
is het boek geschreven vanuit de 
houding: “Dit nooit weer! Niemals 
wieder!”. Modernere boeken laten 
ook nuances zien, zijn niet meer 
zo zwart / wit. “There are no good 
guys, there are no bad guys”, waar-
bij niets wordt goed gepraat.  
Wil ik een verantwoord antwoord 
op een vraag van mijn kleinzoon 
kunnen geven, dan zal ik me op de 
hoogte moeten stellen. Stof ge-
noeg! En het voorkomt dat je onze 
vrijheid vanzelfsprekend vindt, een 
gegeven, de normaalste zaak van 
de wereld. De journaals van nu en 
de boeken over toen schudden je 
wakker.. Verhalen? Ze moeten ver-
teld blijven. Te velen hadden er hun 
leven voor over, vrouwen en man-
nen als u en ik.
Die paar planken in De Schuur 
kunnen ons helpen alert te blijven 
in alle vrijheid.
 “De Schuur”, Molenvaart 5, Lieren, 
fietsknooppunt 93
Open:
donderdag 13.00 tot 16.00 uur
zaterdag     10.00 tot 15.00 uur 

Zowel in de winkel als in de wagen
     bieden wij het volgende assortiment:

  v brood&banket van bakker Broer

  v verse groente en fruit

  v zuivel en kruidenierswaren

  v voldoende parkeergelegenheid

Zuivelservice
W. Hofman

Willem en Willemien Hofman
Dorpstraat 102 - Beekbergen - tel : 055-5061207

Geslaagde Koningsspelen voor OBS Beekbergen 
BEEKBERGEN - Ze hadden het 
niet beter kunnen wensen; de leer-
krachten en leerlingen van OBS 
Beekbergen. Want wat een ge-
slaagde dag was het op 24 April.
Het prachtige weer had daarin 
een groot aandeel. Hoewel de dag 
voor velen begon met lange mou-
wen, zagen we in de loop van dag 
steeds meer blote armen,  zon-
nebrillen en uiteindelijk ook zelfs 
korte broeken. Menig deelnemer 
heeft na deze dag een lekker bruin 
(of zelfs rood) tintje in het gezicht.
Belangrijker was natuurlijk dat 
alle betrokkenen duidelijk gemoti-

veerd waren om er een geslaagde 
dag van te maken. De organisatie 
liep gesmeerd, de sfeer was gezel-
lig, de kinderen waren sportief en 
fanatiek en afgezien van het plak-
ken van een paar pleisters, heeft 
de EHBO een rustige dag gehad.
OBS Beekbergen is dankbaar naar 
alle vrijwilligers die deze dag tot 
een geslaagde hebben weten te 
maken. Zonder hulp van vaders, 
moeders, opa’s, oma’s en andere 
familieleden kan de school een 
dergelijke dag niet organiseren. En 
ook de lokale middenstand heeft 
een grote bijdrage geleverd door 
het schenken van krentenbollen, 
appels en ijsjes. 

De dag werd -  traditiegetrouw -  af-
gesloten met het slagbal-duel tus-
sen leerkrachten en het winnende 
team van groep 7 en 8. Wederom 
kwamen de leerlingen als win-
naars uit de strijd. Gelukkig mogen 
ze het volgend jaar gewoon nog 
eens proberen……

Deze actie wordt gehouden op
zaterdag 9 mei 2015 tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
Gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild of worden
geretourneerd voor geld. Deze actie wordt mogelijk gemaakt
door Bemivo leden uit Lieren en Beekbergen.

Alle moeders in de watten leggen....
    Dat doen wij door alle moeders op feestelijke
      wijze een roos uit te delen in de Dorpstraat! 
          Aan iedere roos is een lotnummer
              verbonden. Wie weet wint u één van de
                     ruim 200 prijzen welke beschikbaar
                        zijn gesteld door de Bemivo leden       
                          uit Beekbergen en Lieren.

Leggen wij alle moeders
eens goed in de watten!

Zaterdag 9 mei,

Verdient jouw 
moeder een 
verwendag?
Binnenkort is het Moederdag. Tijd 
om een moeder te verwennen.

Verdient jouw moeder de Dorps-
vizier Verwendag? Schrijf dan 
een mailtje naar redactie@dorps-
vizier.nl en vertel ons waarom 
je vindt dat jouw moeder kan 
moet maken op deze leuke dag. 
Die aangeboden wordt door en-
kele plaatselijke ondernemers.   
Wat houdt de Dorpsvizier Ver-
wendag in:

Op 19 mei start de dag bij Hans 
Haarmode, waar de haren prachtig 
gestyld worden. Vervolgens wordt 
een bezoek gebracht aan La Cura. 
Schoonheidsspecialiste Birgit 
brengt dan vakkundig een mooie 
make-up aan. De afronding vindt 
plaats bij Vreugd Fotografie. Elly 
zal de winnende moeder zo mooi 
mogelijk op de foto zetten. En als 
herinnering krijgt de moeder een 
mooie fotoafdruk.



AGENDA
donderdag 30 april  13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye, men kan er dan terecht voor een praatje, een kop koffie of thee en

               deelnemen aan verschillende activiteiten

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren, 
               opbrengst bestemd voor kleinschalige projecten, kerkelijk en niet-kerkelijk

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye, men kan hier terecht met vragen op het gebied van wonen,

                         zorg, welzijn en vervoer

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij

zaterdag 2 mei  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

zaterdag 4 mei  19.30 uu  Dodenherdenking  Teixeira de Mattospark

zaterdag 5 mei  12.00 uur   Ontsteken bevrijdingsvuur  Teixeira de Mattospark

    13.00 uur   Bevrijdingsfestival Beekbergen  Dorpstraat, Loenensweg en de Boerderij. Voor meer informatie zie:
                     www.bevrijdingsfestivalbeekbergen.nl

donderdag 7 mei  13.15 - 16.30 uur Klootschieten start bij het Dorpshuis Oosterhuizen, Achterste Kerkweg Oosterhuizen 

    13.00 - 16.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    14.00 - 15.00 uur  Spreekuur Sprengenland Wonen in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Stamtafel in de Hoge Weye

    14.00 - 16.00 uur  Infopunt in de Hoge Weye

    20.00 uur  Open cafe de Boerderij  

zaterdag 9 mei  10.00 - 15.00 uur  Schuurverkoop  achter Molenvaart 5 (bij fietsknooppunt 93) in Lieren

    16.00 uur   Vogelschieten  de Boerderij

DorpsVizier
BEEKBERGEN -  L IEREN -  OOSTERHUIZEN

Dorpstraat 23  7361 AP Beekbergen  Tel. 055 506 1572

Maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur 
zondag’s geopend van 12.00 - 18.00 uur

Boekhandel Beekbergen
Boeken, nieuw en 2e hands,
ansichtkaarten, cadeautjes

Dorpstraat 84 - 7361 AX Beekbergen
055 506 02 70 - info@mooiboek.nu
www.mooiboek.nu
www.facebook.com/www.mooiboek.nu


