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Algemene informatie/Agenda 

Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:15 tot 14:00 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 

Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 

Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 

Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 

Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda  

 

  6 november Workshop Vriezer vullen        Ons Huus 
  7 november Klussendag 

   Reünie Totaal los, live muziek, gratis toegang    Ons Huus 
13 november poolcompetitie          Ons Huus 
22 november 50-jarig bestaan Dorpshuis Ons Huus     Ons Huus 

28 november Sinterklaasfeest BBvBB        Ons Huus 
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Openingstijden Ons Huus in november 

Bij activiteiten (zoals bv bij ver-

gaderingen, kaartavonden, 

voetbalwedstrijden, workshops, 

toernooien enz, enz) zullen we 

open blijven zolang het gezellig 

(nodig) is. 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 23 november 2015 aanleveren.  

De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

Volgende nummer 

2015 

Di 3 + wo 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2016  

Di 2 + wo 3 febr 

Beste lezers, 

 

Aan het einde van deze maand komen Sinterklaas en zijn pieten weer bij ons op be-
zoek in het Dorpshuis. Vrijwilligers van de BBvBB zijn al druk in de weer met het bezor-

gen van de lidmaatschapskaarten en de inschrijvingen voor Sinterklaas. Zie informatie 
verderop in deze Ratelaar. 

Zet ook de datum 22 november maar vast in uw agenda. Een markt ter gelegenheid 
van het 50 jarig bestaan van het Dorpshuis. Met daarbij o.a. een fototentoonstelling 

van Frits Bouwmeester met mooie oude foto’s uit onze buurtschap. Deze markt mag u 
niet missen! 

En dan een minder leuk bericht, Nanda van Welie heeft aangegeven te willen stoppen 
als redactielid per 1 januari a.s. Dit vinden wij als redactie natuurlijk erg jammer maar 

begrijpen haar keuze. Zijn er personen die zich geroepen voelen om ons te helpen bij 
het maken van de Ratelaar? Meld je dan bij een van onze redactieleden of via onze e-

mail. Alle hulp is welkom. 

Voor de Ratelaar van december vragen wij u om de kopij uiterlijk 23 november aan te 
leveren. 

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe! 
 

Marjan van Assen  
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

1965                        50 jaar                           2015 

                               Dorpshuis Ons Huus in Beemte-Broekland 

Zondag 22 november 

13.00 -18.00 uur 

 
 

                                              “VAN NOSTALGIE TOT NU” 

                                                            markt 

 

Fototentoonstelling Beemte  Frits Bouwmeester 

Presentatie Basisschool Beemte 

Presentatie Wilhelminakerk 

Demonstratie sportvereniging DIO Beemte 

Demonstratie Oranjevereniging Beemte- Broekland 

Presentatie Buurt- en belangenvereniging Beemte-Broekland 

Optreden Oosterhuizens Dialectkoor 

Tentoonstelling Oldtimertractoren OCB 

Demonstratie glasinlood  Rein de Groot glasbewerking 

Demonstratie Quilten  Quiltgroep Beemte 

Presentatie Plattelandsjongeren Gelderland 

Doelschieten met FC Beemte 

Optreden jazzgroep “Kalm an” 

Demonstraties  Hondenschool “Alert” 

Demonstraties Shirepaarden fam. Malgot 

Tentoonstelling miniaturenclub “Agritoy” 

Diverse rijwielen J van Amersfoort 2 wielers 

Steigerhouten artikelen Kraam 90 

Tentoonstelling miniaturenclub “Agritoy” 

Demonstratie turfsteken 

Diverse proeverijen 

Grabbelton voor kinderen 

       

                                           U BENT VAN HARTE WELKOM 
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland 
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´ 

Van de bestuurstafel van de Dorpshuisvereniging Ons 
Huus 
 

Mettie en ik schrijven om de beurt de kopij voor de Ra-

telaar. Zonder dat er eigenlijk veel woorden aan vuil zijn 
gemaakt is deze taak toebedeeld aan de damesgeleding 
van het bestuur. Geen probleem wat ons betreft: wij 
houden u graag op de hoogte en zitten meestal niet om 
woorden verlegen.  Dit keer ben ik  aan de beurt. Ik wil 
u dan ook van harte uitnodigen om verder te lezen – 

aan het einde van dit verslag bent u weer helemaal op 

de hoogte van de zaken die spelen aangaande het 
dorpshuis. 
We organiseerden op zaterdag 3 oktober een avond voor 
alle vrijwilligers die in de afgelopen periode geholpen 
hebben in,  rondom en aangaande het dorpshuis. Het 
was een geslaagde avond: gezellig, gemoedelijk en ont-

spannen. De vrijwilligers verdienden het! Als bestuur gaf 
het een goed gevoel om een ieder te kunnen bedanken 
voor de inzet en ook wijzelf vonden het geen straf om 
onder het genot van een drankje en een hapje te ver-
toeven in het gezellige dorpshuis zonder te moeten ver-
gaderen.  
De ochtend van die 3e oktober werd er trouwens geklust 

en schoongemaakt in het dorpshuis. Net zoals iedere 
eerste zaterdag van de maand. De opkomst was dit keer 
niet groot.  ’s Avonds kregen we, gelukkig, van een aan-
tal van de aanwezigen te horen dat ze heus de volgende 
keer weer zouden komen om te helpen. Er blijft namelijk 
genoeg te doen. Het plan is om het voormalige winkeltje 

(aan de achterkant) om te toveren tot een ruimte die 
net zo’n uitstraling krijgt als de foyer en die te gebrui-
ken is als ruimte om te vergaderen of om workshops te 
geven. De ruimte is daarvoor zeer geschikt. De eerstko-
mende eerste zaterdag van de maand (7 november) 
zullen we daarmee beginnen. Maar ook de kelderruimte 
moet nog opgeknapt worden. Die zou daarna bijvoor-

beeld goed gebruikt kunnen worden voor het geven van 
feestjes voor kleinere groepen mensen. Naast deze klus-
sen die door vrijwilligers gedaan kunnen worden, met 
een klein budget, hebben we ook een groter project op 
de agenda gezet: het dorpshuis moet hoognodig aan de 
buitenkant geschilderd worden.  We hebben besloten dat 
dat een te grote klus is om met vrijwilligers te doen en 

dat zal dus uitbesteed worden.  
Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die op 7 okto-
ber plaatsvond, hebben we ook met de leden van de 
dorpshuisvereniging gesproken over de plannen die we 
nog hebben voor de toekomst als het gaat om het 
dorpshuis. We spraken tijdens die avond dus over de 

toekomst maar hebben ook de gang van zaken in het 
dorpshuis in het afgelopen jaar besproken. Het jaar 
werd kort in het algemeen samengevat en ook het fi-
nanciële jaarverslag werd gepresenteerd. Behalve dat 
we als bestuur zelf verslag deden hebben we ook na-
drukkelijk gevraagd aan de aanwezigen hoe zij tegen 
het bestuur en het beheer van het dorpshuis aankijken. 

Na afloop van de avond konden we als bestuur terugkij-
ken op een leerzame avond. We weten nog beter wat er 
leeft en we zullen zeker aan de slag gaan met de infor-
matie die we die avond verworven hebben. We vinden 

dat belangrijk omdat we ons er van bewust zijn dat het 
dorpshuis ‘het huis van het dorp’ is en dat het een plek 
moet zijn waar mensen graag naartoe komen. We wil-
den graag van de verenigingen weten hoe zij tegen de 

gang van zaken aankijken maar we zouden we het ook 
zeker op prijs stellen wanneer een ieder die daar per-
soonlijk een duidelijke mening over heeft ons dat ook 
laat weten. Dat kan via e-mail 
(infodorpshuisbb@gmail.com) maar u kunt ons ook aan-
spreken of bellen (Mettie: 06 51557509 of Jacintha: 06 
22973908). 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er trou-

wens ook besloten dat er een WhatsApp-groep in het 
leven geroepen zou moeten worden om iedere vrijwilli-
ger eraan te herinneren dat er weer een klussendag aan 
zit te komen en wat er voor die dag op de planning 
staat. Als u ook, geheel vrijblijvend, lid zou willen zijn 

van die WhatsApp-groep dan kunt u uw mobiele num-
mer doorgeven via 06 22973908. De groep bestaat in-
middels uit 18 mensen. Het zou mooi zijn wanneer we 
nog minstens 18 mensen kunnen toevoegen aan die 
groep! 
Er stond in de afgelopen maand ook telkens 1 ander be-
langrijk punt op onze agenda: de viering van het 50 jari-

ge bestaan van Ons Huus. Elders in deze Ratelaar pre-

senteren we de voorlopige deelnemerslijst van die mid-
dag. We vinden het leuk dat we al veel enthousiaste re-
acties hebben ontvangen en ook al zoveel aanmeldingen 
voor deelname aan die middag! Het is onze bedoeling 
om het jarige dorpshuis in het zonnetje te zetten en het 
lijkt erop dat dat gaat lukken. Leuk! Gezellig als u ook 

komt! We zijn druk doende om reclame te maken voor 
dit evenement maar het is natuurlijk ook fantastisch 
wanneer u het voortzegt dat er op 22 november iets 
leuks te doen is in Ons Huus en dat u uw buren 
‘meesleept’!  
Naast dit feestje en de ‘normale’ activiteiten staan er 

nog veel meer leuke dingen op de agenda van Ons 

Huus. De Aktiefgroep is en blijft een actieve club men-
sen met leuke ideeën voor activiteiten in het dorp. En 
ook Ronald heeft regelmatig activiteiten op de agenda 
staan die gehouden worden in Ons Huus. Houd daarom 
de Ratelaar goed in de gaten! Ons ziet u in ieder geval 
ook weer terug in de volgende Ratelaar!  

Tot dan en hopelijk ook tot de 22e!  
Een vriendelijke groet, 
Jacintha van der Zouw 
Namens het bestuur van de Dorpshuisvereniging Ons 
Huus 
 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Hallo jongens en meisjes,  
 Sinterklaas en zijn zwarte pieten komen ons  

zaterdag 28 november van 10 tot 12 uur een be-
zoekje brengen in het dorpshuis ‘Ons Huus’ in de 

Beemte. 
Iedereen van 0 t/m 8 jaar mag komen. Papa, mama en/of 

opa en oma mogen natuurlijk ook komen kijken. 
 

Bij een van onderstaande personen kun je, je opgeven. 

 Dit kan tot uiterlijk 23 november.  

Lisette ten Have 06- 51 58 49 82 

Agnes Jansen 06- 38 64 82 32 

Petra Nieuwenhuis 06- 20 10 77 23  

Emmy Meijer 06- 46 00 44 69 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tot 28 november In Ons Huus! 

Sinterklaas (1) 
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Verslag van de Oldtimer rit 2015 van de O.C.B.B. 

Na een week van een beetje spanning of het weer 

wel goed zou blijven, hebben wij op zaterdag 26 

september onze tweede toertocht verreden. De eer-

ste deelnemers waren al om 9.15 aanwezig en om 

10.00 uur was alles compleet. Stipt om 10.30 ver-

trokken we omdat wij tijdens de tocht nog een ver-

rassing hadden ingepland en daarvoor moesten wij 

een beetje op tijd zijn. 

Vanaf vertrek Dorpshuis "ons Huus" reden we via de 

Bellertstraat, Broeklanderweg, Bloemenkamp binnen 

door naar de Groenstraat, Bekendijk, Wellerweg, 

Middendijk, Kadijk, Kraaigraafstraat, Hoevenallee, 

Quabbenburgerweg, Wellinkhofweg, Haver-

kampsweg, Bandijk, waarna we uiteindelijk in De 

Worp aankwamen. En daar, aan het eind van het 

dorp, bevond zich het doel van onze toertocht, de 

Bolwerksmolen in Deventer, de Worp. 

Hier hadden wij afgesproken met Ber Fort, molenaar 

van de Bolwerksmolen die in samenwerking met de 

SCV een open dag hield. Een aantrekkelijk rustpunt 

voor ons alhoewel we nog niet veel kilometers gere-

den hadden, maar dit lag mooi op de route. De mo-

lenaar was blij met ons bezoek en ook SCV Oldti-

mers op de Veluwe club was hiermee in hun nopjes.  

Na een hartelijk welkom door Ber Fort werd door een 

vrijwilliger en de SCV uitleg gegeven over het reilen 

en zeilen van de molen. Hij vertelde onder andere 

dat de molen in 1863 werd gebouwd in opdracht van 

de gebroeders Abraham en Frank Elfrink, houthan-

delaars. Ber liet daarna zien hoe er in die jaren hout 

werd gezaagd en hoe het daarna gedurende 2 jaar 

gewaterd werd in de op het terrein aanwezige kolk. 

Ook in onze tijd wordt nog steeds dezelfde procedu-

re gevolgd zij het dan tegenwoordig gebruikt ge-

maakt wordt van zaagmachines iets wat vroeger al-

lemaal met de hand gebeurde. 

Aan het eind was er nog een kop koffie met specu-

laas, en toen was al weer snel de tijd gekomen om 

de rit voort te zetten. Voor dit bezoek hadden wij de 

trekkers langs de weg gezet maar er werd ons ge-

vraagd of het mogelijk was de trekkers even onder 

de 

molen te parkeren voor een mooie foto. Natuurlijk 

hebben we hieraan gehoor gegeven daar deze mo-

gelijkheid zich niet zo gauw weer zal voordoen. 

De rit ging weer verder langs de IJssel via de Bol-

werksweg, Weerdseweg waarna we in Wilp bij de 

kerk Dorpsstraat aankwamen. Vervolgens ging het 

verder via de Binnenweg, Rijksstraatweg, Soerhui-

slaan, Enkweg, Zwarte kolkstraat met daarna een 

korte stop aan de Zwaluwenweg.  

En verder reden we langs de Leemsteeg, Hee-

ringstraat, Nieuw Schuilenburg (tot aan het Wold-

huis), Woudhuizerweg, Teugseweg waarna de Gan-

zevlesweg volgde die overgaat in de Lochem-

sestraat. Hierna namen we de Boomstrunkenpad in 

deze weg vervolgen en kwamen wij aan bij de Fam. 

Kleiboer. Over het terrein heen en tussen de schuren 

door ( dit is normaal geen openbare doorgang ) 

kwamen we uiteindelijk op de Beemterweg uit, en zo 

waren wij na 42,2 km weer terug op de startplek. 

Al met al was het prachtige rit met veel afwisseling 

in het landschap, zeer de moeite waard! 

Bij ons Huus stond de B.B.Q klaar en onder het ge-

not van een grote hap en een drankje was het al 

weer snel tijd om de trekkers weer naar huis te 

brengen. 

Natuurlijk willen wij Jan, Martie, Ab, Marinus, Evert, 

en Jaap, een ieder bedanken voor zijn of haar hulp 

(met grote dank aan de verkeersregelaars Fam. Ach-

terkamp ). 

Namens de O.C.B.B. Frits Bouwmeester 
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Diensten in de Wilheminakerk in november 2015 

01 nov. 10.00 uur Speciale dienst met Ds. Sj. Muller, 

     zie onderstaand. 

04 nov. 19.30 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Dankdag 

08 nov.. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

15 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. N. Sjoer, Apeldoorn 

22 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller en Drs. A.J. Al-van                                                     

    Holst, Gedachtenisdienst 

29 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. T. Volgenant-Beima, Apeldoorn. 

 

Zondag 1 november hebben wij een herbevestigingdienst met na afloop, 

een “gemeentemorgen” met koffie drinken. 

Wij gaan u dan informeren over de dagelijkse gang van zaken, de financiële positie van onze wijk,  de 

opzet van  de “Wijkkasverantwoording” en het omgaan van de in bruikleen gekregen liturgische voor-

werpen van de katholieke gemeenschap in De Vecht. 

Hebt u vragen of onderwerpen die u graag besproken wilt hebben, meldt u deze bij de scriba, 

zij zet ze op de agenda voor die ochtend. 

Kerkdiensten  

Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-
Boks 
Oude Beemterweg 1a 
7341 PA  Beemte Broekland, 

Telefoon: 055 3121640 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Kidskerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk 

in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. 

 

Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 

Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 uur nieuwe  of zondag om 10.00  

Zaterdag  7 november 18.30 Eucharistieviering  met Pastoor P.Daggenvoorde  

 

Zondag 15 november woord en Communieviering met pastor W. Vroom 

 

Zaterdag 21 november woord en Communieviering met pastor I Kantoci 

 

Zondag 29 november Eucharistieviering met pastor Hofstede 

 

Zaterdag  5 december Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 

 

 

Vieringen in Twello  
Zondag 8 november terugkomviering Communiekantjes Pastoor Daggenvoorde en Vroom 

 

Zondag 15 november Eucharistieviering pastor Sebastian 

 

Zondag 22 november  eucharistieviering met pastoor  P Daggenvoorde 

 

Zondag 29 november Eucharistieviering met pastor Sebastian 

 

Zondag 6 december eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde  
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Buurtpreventie 
In het gebied Beemterweg-

Kraaienjagersweg  zijn we met een 

WhatsApp buurtpreventiegroep begon-

nen, dit om de veiligheid van ons gebied 

te vergroten. Mocht jij je ook bij deze 

groep willen aansluiten dan hebben we 

je mobiele telefoonnummer nodig, in 

combinatie met WhatsApp geïnstalleerd 

op je telefoon is het klaar. Je kunt je 

mobile telefoonnummer mailen naar: 

willem@beemte.nl 

Via de Politie hebben wij de onderstaan-

de spelregels ontvangen, misschien is 

het verstandig om ons daar een beetje 

aan te houden. 

 

Beste Willem Peppelenbos, 
  
Ik reageer hierbij even op de vraag voor een mobiel nummer in de whats app groep. 
  
Als eerste vind ik het een mooi initiatief dat er in de Beemte ook een App groep is ontstaan ! Ik las vandaag 
nog een artikel in de Stentor waarbij weer een positief resultaat werd gemeld van een app groep. Het lastige is 
alleen dat mijn mobiel geen App kan ontvangen. Dat zal in de toekomst hopelijk wel zo zijn. Vandaar dat ik ook 
geen nummer verstrek. Wel ben ik zelf via een email gemakkelijk bereikbaar. Door mijn onregelmatige diensten 
ben ik natuurlijk ook wel eens vrij. Ik heb nog 2 bijlagen bijgevoegd met wat tips. De gemeente kan een bordje 
plaatsen zoals deze in de afbeelding te zien is. Hiervoor is Ewout Visser contactpersoon. Mochten er situaties 
ontstaan dat direct politie geïnformeerd moet worden, doe dit dan ook zonder mijn tussenkomst. Zijn er ver-
dachte situaties of vragen dan ga ik er even van uit dat u de aanspreek persoon bent voor 
deze groep. Uiteraard ben ik nog even benieuwd uit hoeveel personen de app groep be-
staat en welke straat men woont. 

  
Met vriendelijk groet,  
Danny Klink  
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Weerspreuk van de maand: 

Grafiek van de temperaturen van de herfst 2015 met daar in de nacht 
van 12-10 op 13-10 

Start van de winter 2014-2015 ? 
 

De eerste winterse perikelen zijn alweer een feit, in de nacht van 12-10 op 13-10 hebben wij in de 

Beemte de eerste nachtvorst kunnen meten. De temperatuurmeter op normale waarnemingshoogte gaf 

die nacht  –0.1 graden aan, het is wel de minste waarde die je aan vorst kunt meten maar het is vorst.  

Op 10 cm+ (klomphoogte) gaven de meters –0.6 graden aan, net iets kouder dus.  

Of dit het begin van de winter is weet ik niet, oktober 2015 start wel kouder dan normaal, het gemiddel-

de van de herfst 2015 is momenteel 11.4 graden, in vergelijking met 2014 is dat een stuk lager; vorig 

jaar stond de meter rond deze tijd op een gemiddelde van 12.3 graden. Wel is het momenteel iets natter 

dan in 2014, in de regenmeter staat op dit moment 139.5 mm., bijna 20 mm meer dan vorig jaar. 

Vriest het op St. Katrien (25 

nov.), 

dan vriest het nog 6 weken na-
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De Brocante deel 

 

Deur- / graftakken 
 

 

 

Nog even en dan breekt de kerstperiode weer aan. Uiteraard gaan wij weer deur- / graftakken maken op 

school. Hiervoor zoeken wij weer ‘groen’ en dan met name skimmia, conifeer of nobilis. Als u deze groe-

ne struiken in de tuin hebt staan en gaat snoeien, dan willen we u vragen of wij dat weer mogen gebrui-

ken voor het maken van de deur- / graftakken. 

Verder willen u uitnodigen om zelf te komen helpen bij het maken van deze deur- graftakken. Op dins-

dagavond 8 december zullen we de deur- / graftakken gaan maken in de school. 

Als u belangstelling heeft voor een deur- graftak en/of het maken ervan kunt met Tinka, Gerdien of Kar-

lijn contact opnemen (zie onderstaande tel.nrs.) De prijs van een deur- / graftak is net als voorgaande 
jaren €13 ,- . 

 

Dan nog even het volgende. Dit jaar zou weleens het laatste jaar kunnen zijn dat wij vanuit de OR van 

school deur- / graftakken gaan maken en verkopen. We gaan na de kerstperiode evalueren of wij dit vol-

gend jaar zullen doorzetten of dat dit wellicht het laatste jaar is dat we deze actie organiseren. Wij zijn 

ons ervan bewust dat dit een zeer gewaardeerde actie vanuit school is, maar vanwege het organiseren 

ervan weten we niet of dat volgend jaar nog haalbaar is. We houden u op de hoogte hiervan. 

 

Tinka Hendriks   06-51588449 

Gerdien van der Mik   06-38229612 

Karlijn van Herksen 06-30886302 
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Het Klompenpad Beemte Broekland 

Oh ja, het klompenpad zult u wellicht denken. 

 

Gaat het nog door of wat is de stand van zaken? 

Feit is dat een aantal jaren geleden het idee werd 

opgepakt om in Beemte-Broekland een klompenpad 

aan te leggen. Dit in navolging van het Avervoordse 

klompenpad dat in de Vecht is uitgezet. Ook We-

num-Wiesel, wilde een klompenpad aanleggen en 

dat samen met Beemte-Broekland. Het Wenum-

Wieselse pad werd in het najaar van 2014 geopend, 

maar……..….tot nu toe nog steeds niet het pad in 

Beemte-Broekland dat de verbinding zou moeten 

zijn tussen het Avervoordse klompenpad en het 

klompenpad in Wenum-Wiesel. 

 

Het was allemaal goed gekomen als niet het Water-

schap Veluwe en Vallei, in 2014 besloot om een 

nieuw beleid te ontwikkelen ten aanzien van hun 

watergangen en de aanliggende schouwpaden. Dat 

was van invloed op het klompenpad, omdat de rou-

te zou gaan over een aantal schouwpaden van het 

Waterschap. 

 

Waarom was dat van invloed op de aanleg?? 

Omdat er een grote kans bestond dat het Water-

schap het beheer van een aantal schouwpaden wil-

de overdragen aan de belendende eigenaren en dat 

zou betekenen dat er dan contracten afgesloten 

moesten worden met de nieuwe eigenaren.  Dus 

voor de werk groep was het afwachten wat er zou 

gebeuren. De afronding van de beleidskeuze van 

het waterschap liet ongeveer een jaar op zich 

wachten en nu zijn we zover dat we door kunnen, 

omdat er inmiddels duidelijkheid is over de eigen-

dom kwesties. 

 

Toch liggen er nog een aantal obstakels op de weg. 

De werkgroep moet weer nieuw leven worden inge-

blazen. Overleg met de gemeente en Stichting 

Landschapsbeheer Gelderland moet worden opge-

start. Als de route is vastgesteld dan moet deze be-

wandelbaar gemaakt worden. Dat vraagt om mede-

werking van vrijwilligers etc. etc. 

 

Wel staat vast dat het begin- en eindpunt vanuit en 

naar het Dorpshuis zal zijn. Dus ook dit klompen-

pad dat wandelaars zal aantrekken, zal een positie-

ve bijdrage kunnen zijn voor een goede exploitatie 

van het Dorpshuis. 

De bedoeling is dat we in het vervolg in De Ratelaar 

u op de hoogte zullen houden van de  ontwikkelin-

gen van het Klompenpad Beemte-Broekland. 

 

Namens de werkgroep, 

Jan Vegter 
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Deze kleurplaat mag je ingekleurd meenemen naar Sin-

terklaas op 28 november in Ons Huus. 

Sinterklaas (2) 
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Woordzoeker sinterklaas 

Sinterklaas (3) 

 

      ORANJEVERENIGING BEEMTE-
BROEKLAND 

 

 

Tijdens het Oranjefeest 2015 zijn er door de aanwezige kinderen 

weer ballonnen de lucht in gelaten. Er zijn dit jaar maar drie kaartjes 

teruggekomen. Dit zijn dan ook direct de winnaars! 

 

3. Op de derde plaats staat Anne Wolters. 

2. Op nummer twee eindigde Daan Hagen. 

1. En op de eerste plaats: Fenna Kobessen 

 

We hopen dat de winnaars blij zijn met hun cadeau! 

 

Namens het bestuur, Gondy Siemelink 
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Zijactief de Vecht 

Collecten 

COLLECTE OPBRENGST :::::  FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN  2015 :::: 

BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O , 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  ::::: 994.46 euro :::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank,  namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 

Op de ledenavond van 18 november komt mevrouw Vereecken uit Dronten ons iets vertellen, laten 

zien en proeven. 

De familie heeft een 48 ha groot fruitteeltbedrijf en haar presentatie heeft de titel 

 “Van Appel tot Part”. 

Over hoe de appels en peren van de ca. 350.000 bomen worden gekweekt en verwerkt kan ze boeiend 

vertellen. 

De appels en peren die net te groot of te klein zijn of een vreemde vorm hebben worden geperst tot 

appelsap. Verse appels en peren zijn de basis voor het sap. Het vruchtensap is 100% ongezoet en gaat 

direct na het persen in de fles. Voor 1 liter sap is 1,7 kg appels of peren nodig. Een korte verhitting 

zorgt voor een betere houdbaarheid en een stabiele kleur. Door de natuurlijke smaak zijn geur-, smaak

- of kleurstoffen en conserveringsmiddelen overbodig. Dagelijks vinden grote hoeveelheden vers ge-

perst fruitsap hun weg naar de vele verkooppunten.  

Heeft u interesse, maar geen lid, u bent van harte welkom. 

Zoals gewoonlijk is de locatie zaal de Groot op de Vecht en de aanvang om 20.00 uur. 

19.45 uur staat de koffie / thee klaar. 

Op de Zijactief pagina van  www.de-vecht.nl  komen binnenkort foto’s van de zomeractiviteiten. 

Tot ziens! Groetjes Janny. 

Kascommissie BBvBB 

Het doet de kascommissie van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland goed dat de jaarre-

keningen van 2013 en 2014 zijn gecontroleerd en goed bevonden. De BBvBB zal te zijner tijd meedelen 

wanneer deze jaarrekeningen aan de leden worden voorgelegd in een openbare vergadering. Waar-

schijnlijk op de jaarvergadering volgend jaar. 

 

Namens de kascommissie van de BBvBB, 

Siep woudstra  

http://www.de-vecht.nl
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Beste Buurtgenoten 

Vanwege de nauwe binding die onze vereniging 

heeft met veel bewoners van de Beemte Broekland 

willen we hierbij graag eens wat vertellen over de 

sportvereniging V&L. 

Zoals velen van u wellicht wel weten is er in De 

Vecht al sinds jaar en dag een gezellige voetbal-

vereniging V&L. De vereniging bestaat al sinds 

1949! Wat misschien minder bekend is dat de le-

den van deze gemoedelijke en gezellige sportvere-

niging niet alleen uit de Vecht komen, maar ook 

uit Beemte Broekland en Apeldoorn. 

Tegenwoordig hebben we 7 jeugd teams van F tot 

en met de B en twee minipupillen teams in de leef-

tijd van 5 tot 18 jaar. Bij de senioren spelen we 

met 4 heren en 2 dames teams in de competitie en 

is er op de woensdagavond een actieve dames-

ploeg die heerlijk traint. Al met al 100 jeugdleden 

en  ongeveer even zoveel spelende seniorleden en 

een heel aantal trouwe aanhangers. 

Rond de vereniging zijn veel vrijwilligers actief die 

het mede mogelijk maken dat V&L een bloeiende 

vereniging is. De vrijwilligers komen niet alleen uit 

de Vecht, maar ook de Beemte is goed vertegen-

woordigd met actieve vrijwilligers. Als leider, trai-

ner of bestuurslid zorgen zij ervoor dat jeugd en 

volwassenen op een sportieve wijze de sport kun-

nen uitoefenen. 

Maar V&L is niet alleen voetbal! Het actiecomité 

van V&L organiseert elk jaar de goed bezochte 

tentfeesten rond Hemelvaartsdag (Dauwstappen), 

de Pinksterfeesten en niet te vergeten de jaarlijkse 

Avondwandelvierdaagse. Voor de eigen leden or-

ganiseert het actiecomité de jaarlijkse Clubdag en 

de Kerstbingo. 

De voetbalvelden, genaamd ’t Hul, liggen op de 

grens van de Vecht en Beemte Broekland, achter 

manege Pothoven. De vrijwilligers van de vereni-

ging zorgen voor het onderhoud van de velden en 

het clubhuis. Daarnaast is er een actieve kantine-

dienst die zorg voor de exploitatie van de kantine 

en zijn er veel ouders betrokken bij het trainen en 

begeleiden van de jeugdteams 

Maar ook onze vereniging heeft natuurlijk wensen. 

Wij zouden graag wat extra spelers verwelkomen 

die willen meespelen in één van onze voetbal-

teams. De bezetting van meerdere teams is wat 

aan de magere kant. Het zou erg fijn zijn als er 

een aantal voetbalminnende mannen of vrouwen 

zijn die zich willen aanmelden als lid van V&L. 

Daarmee kunnen we volgend seizoen makkelijker 

de teams compleet krijgen. Wij willen u graag over 

de mogelijkheden informeren en u kunt natuurlijk 

eerst eens vrijblijvend met één 

van de teams meetrainen. 

Ditzelfde geld ook voor de 

jeugdteams. Kinderen uit de 

buurt die het leuk lijken om op 

voetbal te gaan, nodigen wij van harte uit om eens 

te komen kijken bij 

onze jeugdteams. 

Ook kun je natuur-

lijk meedoen met 

een training of de 

jaarlijkse sportdag 

die door V&L wordt 

georganiseerd. De 

jeugdleiders uit jouw 

buurt willen je graag 

uitleggen hoe leuk 

het is om op voetbal 

te zitten. En na de 

wedstrijd lekker 

even chillen met de andere jongens en meisjes in 

het eigen jeugdhonk. 

Kortom als dit stukje uw aandacht heeft getrokken 

en nieuwsgierig heeft gemaakt, kom eens een kijk-

je nemen op ons sportcomplex of bezoek onze 

website op www.svvenl.nl. Op de website staat 

veel clubinformatie, maar ook wekelijks de uitsla-

gen met verslagen van de gespeelde wedstrijden. 

Wellicht  kan V&L iets voor u betekenen en u iets 

voor V&L! De deuren van V&L staat voor iedereen 

open. 

Namens het bestuur van Sportvereniging V&L, 

Marian Uenk 

PR zaken 

 

Hieronder nog een wedstrijdverslag van een paar 

gespeelde wedstrijden , jeugd E2 en eerste heren 

elftal. 

http://www.svvenl.nl
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Vaassen F1 tegen V en L F2G 
10-10-2015 - competitie wedstrijd 

Zaterdag speelden we in Vaassen tegen SV Vaas-

sen. We kwamen 's morgens mooi op tijd aan, de 

tegenstanders moesten nog arriveren. 

 

We begonnen met Senn op het doel, Nils, Tim en 

Maikel in de verdediging, Nikky, Daan en Ryan op 

het middenveld en Mirte in de spits. 

V&L begon wat voorzichtig. Er werd aardig ge-

speeld, maar het samenspel was wat lastig. SV 

Vaassen leek op zich niet veel sterker, maar kon 

na drie minuten spelen toch scoren uit een slordig 

afgewerkte verdediging van V&L. 

V&L leek wakker geschud en gaat meer naar voren 

spelen. Na vier minuten spelen Nils krijgt een kans 

en scoort de gelijkmaker. Het staat 1-1. 

Vervolgens lijkt V&L vrijuit te gaan spelen en kan 

Nils nog tweemaal scoren. Andere speler willen 

daarop ook graag hun kans op een doelpunt waar 

maken en V&L gaat steeds meer vooruit spelen. 

De druk op SV Vaassen wordt hoger, maar daar-

door ontstaat ook ruimte voor SV Vaassen. Voor 

rust weet Vaassen opnieuw te scoren, doordat de 

bal slecht uitverdedigd wordt. Het staat 2-3, waar-

mee V&L de rust in gaat. 

Na rust gaat SV Vaassen meer druk zetten en 

speelt kort op de man. Dat wordt lastig voor V&L 

die hierdoor geen ruimte krijgt om een eigen spel 

te spelen. 

Na twee minuten kan Vaassen de stand gelijk zet-

ten op 3-3 en weet de score vervolgens verder op 

te voeren tot een voorsprong van 5-3. De spelers 

van V&L werken hard en dat kost veel energie, 

maar het samenspel lukt niet zo goed als de vorige 

wedstrijden. 

Toch weet Daan opnieuw te scoren en is de ach-

terstand nog maar 5-4. Er is nog kans om de wed-

strijd te winnen, maar Vaassen lijkt de voorsprong 

niet meer uit handen te willen geven. Vaassen kan 

vervolgens nog tweemaal scoren en brengt de 

eindstand op 7-4. 

Het was vandaag een lastige wedstrijd met een 

aantal pijnlijke blessures, maar gelukkig valt alles 

na de wedstrijd aardig mee. Na een reeks gewon-

nen wedstrijden staat V&L (en ook de moeders) 

weer met twee voeten op de grond. 
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Vanaf 20:00 zal Totaal Los de aftrap geven met een 

set van hun beste nummers daarna zal Crossroads 

50#1 

een aantal nummers ten gehore brengen. Deze zul-

len ook een aantal nummers van Totaal Los uit de 

oude doos spelen. 

Voor wie niet bekend is, Totaal Los speelde eerder 

voornamelijk Nederlandstalige pop. 

Vervolgens zullen er in verschillende gelegenheids-

samenstellingen (oude bandleden, familie en vrien-

den) tot 0:00 uur diverse nummers gespeeld wor-

den. 

Voor de 40-, 50- en 60-ers zal het een feest van 

herkenning zijn. 

De toegang is vrij. Consumpties zelf bij Ronald af-

rekenen. 

 

Afhankelijk van de opkomst en reacties kijken we of 

dit voor herhaling vatbaar is. 
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    “Verruim je blikveld” 

 

In onze schoolplannen schrijven we dat we actief aan de slag gaan met onze kernwaarde 

samenwerken. Wij vinden het belangrijk om kinderen te leren goed samen te werken. In de groepen 

worden de komende weken dan ook veel samenwerkopdrachten uitgevoerd. Bij de start van de 

kinderboekenweek hebben alle groepen een eerste samenwerkopdracht uitgevoerd en … dat is heel 

goed gelukt! 

 

 
 

De komende periode gaan we de dialoog aan met ouders over het thema  

“samen werken aan opvoeding en onderwijs” a.d.h.v. prikkelende  

stellingen. Benieuwd naar reacties? Kom eens binnen en bekijk het  

prikbord in de zaal. Daarop staan foto’s, spreuken, stellingen en reacties  

te lezen waarbij samenwerken centraal staat. 

 

Workshop midwinterhoornblazen bij BSO de Vecht 

De midwinterhoornblazers uit Ugchelen zijn 13 oktober te gast geweest 

bij BSO de Vecht. Alle kinderen van de BSO, maar ook alle belangstellende  

kinderen van de school hebben uitleg gekregen over de midwinterhoorn. 

En dan wil je natuurlijk ook zelf uitproberen of je geluid kunt krijgen 

uit zo’n grote hoorn.  

 

 
 

Juf Petra van de BSO is al weer druk bezig om een volgende activiteit te organiseren en wie weet mag 

iedereen dan ook weer meedoen? Deze samenwerking tussen BSO en Antonius was in ieder geval een 

groot succes. Wilt u meer weten over BSO de Vecht kijk dan op  www.antonius.skbg.nl en 

www.kinderopvangook.nl/bso-de-vecht/  

 

Excursie 

Nadat op Prinsjesdag de bovenbouw op excursie naar Den Haag is geweest was het 9 oktober de beurt 

aan de onder- en middenbouw voor hun excursie naar Natuurcontact in Welsum. De kinderen hebben 

allerlei ontdekkingen in de natuur gedaan. Vele beestjes zijn gezocht en gevonden, een blote-

voetenpad en geblinddoekt lopen door de natuur waarbij je moet vertrouwen op je maatje en ….. nog 

veel meer. Het was een zeer geslaagde dag waarbij alle kinderen met enthousiaste verhalen en 

ervaringen terug naar school zijn gekomen.  

We bedanken onze oudervereniging voor de bijdrage die zij hebben geschonken om deze excursie 

mogelijk te maken. 
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PCBS Beemte (2) 


