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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheekbus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 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
4 mei
14 mei
18 mei
19 mei
20 mei
25 mei
29 mei
4 juni
8 juni

Dauwstappen
Pinksterfeest
50+ reis
Open Workshop
Rock Solid
Avondwandeling
Familievoetbal
Barbecue
Mantelzorgavond

V en L
V en L
BBVBB
Ons Huus
Ons Huus
Zijactief
V en L
Wilhelminakerk
BBVBB

8 juni

Fietspuzzeltocht

Zijactief

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 52 leden.
Een prachtig resultaat.
Woon je in de Beemte en wil je bij de groep dan gaarne een mail
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar.
Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon
hebben geïnstalleerd.
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Beste lezers,
Voor u ligt weer een volle Ratelaar!
Er is deze maand dan ook veel te doen in Beemte Broekland en directe omgeving. Natuurlijk de
50+reis, in Ons Huus een leuke open workshop van Lavanda en Rock Solid. Bij V en L dauwstappen,
een pinksterfeest en familievoetbal.
Een avondwandeling bij Zijactief; zij organiseren ook nog begin juni een avondwandeling.
Dan is er ook een BBQ bij de Wilhelminakerk en organiseert de gemeente met de BBvBB, Stimenz en
De Kap een mantelzorgavond.
Verder wordt u bijgepraat over wat er speelt in en rondom Ons Huus.
Let even op de verruimde openingstijden per 3 mei van Ons Huus!
Het programma van het Beemterfeest is bekend en deelnemers kunnen al aanmelden voor de toertocht met BBQ in september georganiseerd door de O.C.B.B.
Hopelijk schijnt er vaak een lekker zonnetje bij zo veel activiteiten!
Namens de redactie veel leesplezier!

Miek v.d. Pangaard

Volgende nummer
2016
Di 31 mei+ wo 1 juni

Het redactieteam bestaat uit:

Di 5 juli + wo 6 juli

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 6 + wo 7 sept
Di 4 + wo 5 okt
Di 1 + wo 2 nov
Di 13 + wo 14 dec
2017
Di 31 jan + wo 1 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 mei 2016 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2015-2016: De Ratelaar
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´

Er is in de afgelopen maanden veel ‘nieuws’ te melden geweest vanaf de bestuurstafel van Ons Huus.
En we blijven ook met nieuws strooien! Dat is prettig voor de Ratelaar omdat het weer een A4-tje vult,
interessant voor u om te lezen en voor ons is het leuk om nieuwe dingen te bedenken en uit te voeren
om zo het dorpshuis levendig te houden. Stilstand en alles laten zoals het is betekent vaak achteruitgang en dat is nu juist iets wat we willen voorkomen! Al moet er natuurlijk ook bij gezegd worden dat
het soms ook goed is om de zaken die goed zijn gewoon met rust te laten en te genieten van het goede. Een balans daartussen vinden is ons doel. Het is voor ons op dit moment nog echt zoeken naar die
balans. We hebben namelijk zoveel in gang gezet in de afgelopen tijd en zoveel nieuwe dingen gerealiseerd dat het ons bijna moeite kost om nu eens achterover te leunen en af en toe ook eens, aan de bar,
te gaan genieten van hetgeen al bereikt is.
Nieuwe ontwikkelingen hebben, doorgaans, wel de meeste nieuwswaarde en om die reden zult u op deze plek in de Ratelaar voornamelijk het nieuws aangaande Ons Huus lezen. Zo ook deze keer. Telkens
weer lezen over bestuursleden die achterover leunen gaat, denken wij, ook maar vervelen…
We hebben in de afgelopen periode een drietal keren, als bestuur, met Ben en Gina om de tafel gezeten
om te bespreken wat er speelt én om uit te vinden welke ideeën Ben en Gina hebben en welke ideeën
en verwachtingen er leven bij ons. In overleg met Ben en Gina hebben we ook nog een aantal zaken
aangeschaft (waaronder een tosti-ijzer, een vacuümmeer-machine en een magnetron) waardoor we nu
echt een compleet dorpshuis kunnen verpachten aan de beheerder. Ben en Gina zijn enthousiast maar
zijn tegelijk ook gedegen, en zonder te hard van stapel te lopen, aan het uitzoeken hoe het is om beheerder te zijn van Ons Huus en wat er bij de mensen en verenigingen uit de buurt leeft.
Wij weten, sinds 19 maart, dat de Landelijke Compostactie leeft bij de inwoners van Beemte Broekland.
Het is een goede zet geweest om Ons Huus in te zetten als uitdeel-locatie voor de Landelijke Compostactie en dat de zakken compost ook zeker gewild zijn bij de bewoners van Beemte Broekland. Deze
actie leeft hier zeker! Binnen de kortste keren waren de 1000 zakken verdwenen in auto’s en op aanhangers en konden Toon, Albert, Bram en Roald achterover leunen met een drankje en een versgebakken portie patat. Wij zullen ons er zeker hard voor maken dat ook volgend jaar bij Ons Huus compost
gehaald kan worden; een leuke geste van de gemeente!
Een leuke ‘geste’ van het Oranjefonds was het bedrag van € 400,00 dat gestort werd ten behoeve van
het dorpshuis. De vorige keer schreven we daar ook al over. Het bedrag is inmiddels uitgegeven en de
ruimte aan de achterzijde van Ons Huus is inmiddels in gebruik genomen. Op 12 maart, tijdens NL
Doet, en tijdens de ‘normale’ eerste-zaterdag-van-de-maand-klussenochtend op 2 april is daar weer
geschilderd, is er een keukenblokje geplaatst, luxaflex zijn opgehangen en de tafels en stoelen staan
ook daar voor u klaar. De ruimte is nu zeer geschikt om er te vergaderen maar ook minstens zo leuk
om er een workshop te geven of een kinderfeestje. Ook de jongeren van Rock Solid, die eens per 14
dagen op vrijdagavond bij elkaar komen, kunnen er heerlijk ‘chillen’. Omdat het zo’n mooie nieuwe
ruimte is geworden én we er trots op zijn dat we dat met een stel vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen gaan we er ook een mooie naam aan geven. De een noemt het nu nog ‘het winkeltje’, de ander
noemt het zaaltje ‘het kippenhok’... Aan u de vraag: hoe zou u de ‘nieuwe ruimte’ noemen? Voor diegene die de leukste naam verzint hebben we een leuke prijs in petto! Kom trouwens gerust eerst even
een kijkje nemen alvorens de winnende naam in te sturen naar infodorpshuisbb@gmail.com ! Tijdens
de NL Doet Dag is er trouwens niet alleen geklust in ‘het winkeltje’. Zoals ook op Facebook te zien was
heeft Henk halsbrekende toeren uitgehaald om de TL-verlichting te vervangen van de gymzaal, de
handdroger in de wc is gerepareerd en er is bijvoorbeeld ook orde geschapen achter het podium en in
de opslagruimte (het stoelenhok) aan de zijkant van de gymzaal. De nieuwe stoelen staan nu keurig
opgeslagen en klaar voor feesten, voorstellingen en andere evenementen.
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´ (vervolg)
Ook de Aktiefgroep is goed bezig! Namens de Dorpshuisvereniging heeft Mettie subsidie aangevraagd én
gekregen bij de provincie Gelderland om een piazza te organiseren. Alle piazza’s die georganiseerd worden in de provincie Gelderland hadden als doel in aanloop naar de start van de Giro d’Italia buurtbewoners te verbroederen en de saamhorigheid te vergroten. De Aktiefgroep is razen enthousiast met dit thema aan de slag gegaan. Op het moment dat u dit leest is Koningsdag alweer achter de rug maar we
gaan ervan uit dat ook dit keer de Aktiefgroep er in geslaagd zal zijn Beemte Broekland een beetje vrolijker te kleuren: dit keer Giro-roze!
Tot slot kunnen we u nog melden dat we een avond om de tafel hebben gezeten met Steven Gerritsen
van de gemeente Apeldoorn. Hij is stadsdeelmanager en heeft als taak om namens de gemeente verbindingen te leggen met onder andere bewoners, de wijkraad, de politie, Wisselwerk en wooncorporaties.
Hij zorgt voor een goede samenwerking tussen gemeente en partners. Hij heeft ons allerlei tips gegeven
(bijvoorbeeld aangaande subsidieregelingen en het in beroep gaan tegen de WOZ-beschikking) waar wij
mee aan de slag kunnen om voor Ons Huus allerlei zaken nog beter te regelen.
Voor nu bent u weer bijgepraat over wat er speelt in en rondom Ons Huus. We zien uw suggestie over
een naam voor de nieuwe ruimte graag tegemoet via e-mail. U mag het natuurlijk ook via Facebook aan
ons doorgeven óf persoonlijk bij ons in het oor fluisteren want we we zien u, dat mag duidelijk zijn, ook
altijd graag aankomen in Ons Huus! Tot dan!
Met vriendelijke groet,

Dauwstappen met Super Sundays
De traditionele tentfeesten bij Sv V en L staan weer op het programma. De organisatie is druk in de
weer met de voorbereidingen voor de aankomende feesten. Woensdagavond 4 mei zal de zesde editie
van het feest Dauwstappen plaatsvinden.
DAUWSTAPPEN, de avond voor Hemelvaartsdag, is het startschot van de tentfeesten binnen een periode van 12 dagen op het terrein van de voetbalvereniging in De Vecht. Dit jaar zal de band Super
Sundays vanaf het podium zorgen voor een geweldige feestavond. Ook zal onze huis Dj Bart bij alle
feesten zijn muzikale kunsten vertonen. De tent is geopend vanaf 21.00 uur en tot 22.00 uur wordt er
geen entree gevraagd , daarna is dat €5. En onder de 18 wordt geen alcohol geschonken, dus neem je
identiteitsbewijs mee. We hopen jullie in grote getale in de tent te zien !

Pinksterfeesten met X-Static
Zoals gebruikelijk ook dit jaar ,10 dagen na Hemelvaart en tentfeest Dauwstappen, ook dit jaar de
Pinksterfeesten bij V en L. Er wordt zaterdagavond afgetrapt met Vogelschieten om 20.00 uur en
daarna wordt het weer reuze gezellig in de tent met het spetterend optreden van de live band XStatic. En ook DJ Bart zorgt daarnaast voor lekkere muziek .Entree is € 7,50 inclusief vogelschieten.
Normaliter na de rustige zondag altijd op de maandag het traditionele familie voetbal. Helaas wordt
dit evenement, dit jaar voor de 40ste keer georganiseerd door Sv V en L, uitgesteld naar zondag 29
mei. Dit in verband met de competitiewedstrijden die nog in volle gang zijn met de Pinksteren. Over
dit familie evenement later meer in deze krant.

De Ratelaar - mei 2016 - Pagina 13

Verslag ledenvergadering Buurt en Belangenvereniging Beemte (30-03-2016)
Een veertigtal leden van de vereniging had zich rond 20:00 in Ons Huus verzameld. Het bestuur had
die avond als doel haar activiteiten over afgelopen jaar te delen en een blik in het nieuwe jaar te werpen.
Waarom een Buurt en Belangen vereniging?
De Buurt en Belangenvereniging is belangrijk voor Beemte Broekland. Het is de plek om te bespreken
wat gemeenschappelijk is, en daarmee het opstappunt voor het contact met de gemeente. Hoewel het
bestuur hier veel in kan betekenen, werkt zij in opdracht van de ledenvergadering. Zonder richting
van de leden, geen richting in het belang van de buurt.
Financiën
Na een korte presentatie van de cijfers over 2014 en 2015 door Saco Bekius heeft de kascontrolecommissie haar goedkeuring over de jaarrekeningen uitgesproken. Door omstandigheden had dit ook nog
niet plaatsgevonden voor 2013 en 2014, dat is nu hersteld. Voor Siep Woudstra was dit het laatste
jaar als lid van de commissie, waarvoor dank! Ineke Ganzevles heeft zijn rol overgenomen en vormt
nu met Geertje Bovendorp de commissie. Wat betreft de cijfers: inkomsten en uitgaven liggen ieder
jaar dicht bij elkaar. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over het bestemmen van de relatief
grote reserve. Hier is nu nog € 5.000 over. In 2015 is hier geen aanspraak op gemaakt. Wat betreft
het klompenpad is er het verzoek € 2.500 te reserveren. Aan de leden is gevraagd hoe om te gaan
met de overige € 2.500. In een volgende Ratelaar worden de plannen hiervoor gedeeld.
Naar aanleiding van de financiën is ook over de inning van de contributie gesproken. Aanwezige leden
zijn akkoord gegaan met de invoering van de systematiek van automatische incasso. Doel hierbij is bij
de introductie gelijk meer leden te werven. De vergadering heeft het bestuur gevraagd de contributie
te heroverwegen.
Activiteiten afgelopen jaar
Marjan van Assen geeft een overzicht van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden.
Wat betreft de Ratelaar heeft Helen van Apeldoorn het stokje van Nanda v.d. Welie overgenomen. Ook
de 50+ reis heeft weer plaatsgevonden. Hier is de organisatie nu in handen van Joke Buitenhuis en
Annet Barmentloo, na jaren verzorgt te zijn door Nanda v.d. Welie en Annet de Haan. De fietstocht is
door de Actiefgroep van Ons Huus georganiseerd, vanuit de vereniging is wel bijgedragen. Ook is er
weer een avond voor de vrijwilligers geweest, is het bestuur met een prijsvraag aanwezig geweest op
het jubileum van Ons Huus, zijn er veel nieuwe deelnemers voor de AID-herhalingscursus en was het
Sinterklaasfeest met 55 deelnemende kinderen weer een succes.
Vanuit het bestuur wordt verder meegewerkt aan het Jeugd en Jongeren werk.
Plannen komend jaar
Een blik op het komende jaar krijgt de ledenvergadering van Ilona Achterkamp. Als eerste noemt zij
de Beemterbox voor nieuwe bewoners. Een idee overgenomen van de felicitatiedienst om nieuwkomers zich welkom te laten vinden, en verenigingen, ondernemers en dergelijke de kans te bieden zich
te presenteren. Zij zoekt nog enthousiaste bijdragen, ook hulp is welkom.
Verder gaat zij in op de activiteiten die samen met de gemeente vorm kunnen krijgen: zo wordt binnenkort een avond voor mantelzorgers georganiseerd (zie ook elders in deze Ratelaar), mogelijkheden
om de zorg en politie ook in Beemte Broekland een spreekuur te geven, het plan om het voetstappen
project op te zetten (de politie kijkt naar veiligheid om huis), het dorpenplatform, mogelijkheden tot
de bouw van nieuwe woningen. Rond de woningbouw is er een kleine initiatiefgroep en krijgt het bestuur van Arnold van Apeldoorn een suggestie om hier invulling aan te geven.
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Wie goed voor zich zelf zorgt, kan de zorg voor een ander langer volhouden.
Op woensdagavond 8 juni 2016 organiseert de Gemeente Apeldoorn in samenwerking met de
BBVBB, Stimenz en de Kap een mantelzorgavond.
Waarom deze avond?
In Nederland zijn zo’n 4 miljoen mensen van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte en/of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Zij kiezen er niet voor om te gaan zorgen, het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met diegene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers kunnen er ook niet zomaar mee stoppen en zorgen soms 24
uur per dag.
Bent u mantelzorger? Dan bent u van harte welkom op 8 juni in Dorpshuis Ons Huus.
Wat kunt u verwachten?
U kunt een informatieve avond in een ontspannen sfeer verwachten. We starten met een heerlijke
maaltijd. Een medewerker van de gemeente Apeldoorn zal de avond inleiden. Vervolgens vertelt een
consulent van het stedelijk knooppunt mantelzorg over de mogelijkheden van ondersteuning. Na de
pauze wordt een documentaire film vertoond.

ledenvergadering Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland (vervolg)
aco geeft tenslotte nog een toelichting op de ontwikkeling van het bestemmingsplan Stadhoudersmolen.
Ook dit bestemmingsplan wil de gemeente in nauw contact met betrokkenen vorm geven. Zij had onze
vereniging benaderd om hier inhoud aan te geven. Tonnie Kruitbos, Alwine Brinks en Marjorie Hackenboich hebben hierop gereageerd en zullen de bijeenkomst van 19 april bijwonen.
Vliegveld Teuge
Quita Kuiper neemt de vergadering mee in de ontwikkelingen rond vliegveld Teuge. Hoewel het vliegveld in capaciteit is uitgebreid, is het aantal vluchten de afgelopen jaren wat afgenomen. Er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om met minder hinder gebruik van het vliegveld te maken. Een van
de mogelijkheden is namelijk dat een deel van het vliegverkeer op Lelystad naar Teuge verhuisd. Dit
weer als gevolg van ontwikkelingen rond Schiphol waar de milieuruimte vol is.
Klompenpad
De route van het klompenpad staat nu vast. Martijn Grievink van Gelderslandschap en Mart Mol van het
Holhorstpad (ons klompenpad) zetten een en ander uiteen. Klompenpaden genieten een warme belangstelling van het publiek. Met het ontstaan van deze nieuwe route kun je vanaf de IJssel over klompenpaden op de Veluwe komen.
Na een rondvraag gaat de vergadering over in de verloting en de bingo. Rond 23:00 is de rust weer in
Ons Huus gekeerd.

Namens het bestuur van de BBVBB;
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Geschiedenis Broekland en Pothoven
Geschiedenis Broekland en Pothoven

van Sinte Marie te Utrecht, die op haar beurt de
gronden heeft verdeeld of verkocht aan diverse
In de aanloop naar de opening van onze Bed and
kloosters en commanderijen. Zo kwamen de gronBreakfast, vroeg ik me af of onze boerderij een
den in Broekland in het bezit van onder ander de
naam had. In de folder van het klompenpad wordt
Sint Jans commanderije uit Arnhem. Ook het kloosgesproken over 3 boerderijen Pothoven, waarvan er ter Ter Hunnepe in Deventer heeft veel grondbezit
een in de oorlog is afgebrand. Dat verhaal kende ik. gehad in Broekland.
Maar of ons huis dan ook de naam Pothoven heeft,
dat ging ik uitzoeken. Want één bron is geen bron, Broekland laagland
hebben ze mij op de school van journalistiek ooit
Het hele gebied van Noord Apeldoorn, waartoe ongeleerd.
der andere Zuidbroek, Nijbroek, Beemte, Broekland, de Kraaijager en het Goorland behoorde, beStartpunt Oudheidskundige Kring Voorst
stond hoofdzakelijk uit driestlanden (=slechte
Via de Oudheidskundige Kring Voorst kwam ik bij
grond) en werd dan ook het Apeldoornse Broek gehet Gemeentearchief van de gemeente Voorst en
noemd. Het stond een deel van het jaar onder wadaar ontmoette ik Bernard van 't Erve. Hij bleek
ter. Tot aan 1953 gebeurde dat nog steeds, getuige
uitgebreid onderzoek gedaan te hebben naar de
de latere foto's. Het werd dan ook Broeclandt gePothovens, omdat zijn voorvaderen het verschillen- noemd: laagland.
de malen in bezit hebben gehad. Net als de mijne,
zo bleek!
Grote en Nieuwe Wetering

Kloosters en commanderijen
Bernard heeft diep gegraven. Tot in 1500. Maar van
die oude tijd is maar weinig bekend. Van zeer oude
aktes weten we dat een groot deel van de Veluwe
en de IJsselvallei toe behoorden aan het Kapittel

In de 15e en 16e eeuw is men begonnen dit gebied
enigszins bewoonbaar en leefbaar te maken. Er
worden sloten en afwateringsweteringen gegraven.
In deze streek was dat de Grote Wetering (langs
Lochemsestraat en Avervoordseweg) en de Nieuwe
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(Vervolg op pagina 21)

Geschiedenis Broekland en Pothoven
(Vervolg van pagina 19)

Wetering, die door Beemte-Broekland gaat en in
de buurt van Hattem bij elkaar komen en samen
in de IJssel verdwijnen.
Pothoven: centrum ontginning
In het noordoosten van de gemeente Apeldoorn
heeft men een 'centrum' gebouwd van waaruit de
beplanting van het gebied is begonnen. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit bestaan uit op grote schaal
planten van wilgen. Deze zogen veel water op en
de wilgen waren een bron van energie (brandstof)
en voor de meubelbouw. De wilgentenen werden
ook gebruikt als bewapening achter de slikken in
de slootkanten. Deze aanplant noemde men potten (of poten). Van waaruit dit gebeurde, dit centrum, is de pothoven (of pothaven) ontstaan.
Herengoed Pothoven
De Pothoven was een zogenaamd Herengoed, zo
blijkt, dat bestond uit drie boerderijen: Groot
Pothoven (nu manege) en Klein Pothoven aan de
Apeldoornse kant van de gemeentegrens en Het
Achterste Pothoven aan de andere kant, onze woning dus.
Over Heren en horigen
Herengoederen kwamen voor zo rond 1500 tot
1600 en bestond uit een Zaalweer (doorgaans
huis, hof, getimmer en erf) en onderhorige lande-

rijen die werden bewerkt door horigen, die hiervoor cijns (landbouwproducten) aan de heer
moesten betalen. Ook onderhorige landerijen
noemde men zaalweren. Tezamen vormden zij het
Herengoed. De heer bewoonde meestal de zaalweer die in het midden of centraal lag.
Einde Herengoed
Rond 1626 wordt de Pothoven in drieën gesplitst: De Veenkensmaat (nu boerderij bij manege Pothoven, Beemterweg), Klein Pothoven
(Broeklanderweg) en (het Achterste) Pothoven
(Kerkstraat) en was het einde Herengoed.
Van 't Erve en Kleiboer
De boerderijen zijn in de loop der jaren herhaaldelijk gewisseld van eigenaar. Vaak bleef het in de
familie, als er kinderen waren die het boerenbedrijf wilden overnemen. De familie van 't Erve
heeft vaak een of meerder Pothovens in bezit gehad en dat geldt in iets mindere mate ook voor
mijn familie.
Wilma Kleiboer.
Bron: onderzoek Bernard van 't Erve: Herengoed
Pothoven en zijn bewoners
Foto's: Bernard van 't Erve
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50+ reis BBvBB
Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit ………ga gezellig met ons mee!
Woensdag 18 mei a.s. vertrekken we om 08.30 uur vanaf dorpshuis Ons Huus. Graag aanwezig zijn
om 08.20 uur, zodat we op tijd kunnen vertrekken.
Tussen de middag wordt er een warme maaltijd aangeboden op een mooie locatie.
Rond 18.00 uur zijn we weer terug in de Beemte. In ons dorpshuis kunt u nog even naborrelen, op
eigen kosten.
De hele dag zal Gerrie ter Mate aanwezig zijn voor eventuele EHBO hulp.
Kosten voor deze dag zijn:
€ 50,00 per persoon voor leden
€ 52,50 per persoon voor niet-leden
(graag gepast betalen op de dag zelf)
U kunt zich opgeven bij:
Joke Buitenhuis
Tel. 055-3122026 / 06-10856003

HET HOLHORST KLOMPENPAD

In de vorige Ratelaar schreven wij dat in deze Ratelaar bekend zou worden gemaakt wanneer de officiële opening zou zijn van het Holhorst Klompenpad. Helaas kunnen wij dat nu nog niet aangeven.
Wel is duidelijk dat de opening niet in mei zal plaatsvinden.
Door organistorische reden zal de opening waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Naast de Ratelaar zal de
openingdatum ook in de plaatselijke nieuwsbladen worden gepubliceerd.
Wel zullen binnenkort( verwachting week 18/19) de verwijspaaltjes, bruggetjes e.d. worden geplaatst,
zodat eind mei van de route gebruik gemaakt kan worden.
Namens de werkgroep
Jan Vegter
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
* Vanaf 3 mei is het terras dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Op
sloten.

maandag ge-

* De ijsverkoop is inmiddels ook gestart.
* Laat u verrassen door heerlijke smoothies!
SNACK ACTIE MAAND MEI: Portie friet + kipcorn € 3,00

WORKSHOP LAVANDA DECORATIES
Op donderdagavond 19 start Ineke Nieubuur, inmiddels bijna beter bekend als Ineke van Lavanda decoraties, met een Open Workshop in Ons Huus. Zij geeft regelmatig creatieve workshops, denk daarbij aan
werken met steigerhout, decoraties maken met krijtverf, maar ook sieraden maken, groendecoraties en
werken met textielverharder….Kortom, er zijn heel veel mogelijkheden! Een Open Workshop houdt in dat

Samen spelen en samen leren voor peuters bij Peuteropvang De Vecht.
Peuters zijn voortdurend bezig de wereld om hen heen te verkennen en doorgaans zijn ze erg leergierig. Om ze in dat proces voldoende uitdaging te bieden is het goed voor peuters om een aantal keren
per week in een leerrijke omgeving te komen.
Bij Peuteropvang De Vecht (voorheen psz. Pinkeltje) kan dat. Peuteropvang De Vecht biedt je kind op
maandag- en donderdagochtend de gelegenheid om in een groepje met andere peuters verschillende
vaardigheden aan te leren.
Taal- en spraak worden gestimuleerd doordat de ervaren pedagogisch medewerksters interactief bezig
zijn met de kinderen, maar ook door de omgang met elkaar. Sociale en emotionele vaardigheden worden spelenderwijs aangeleerd. Zo leren ze op een natuurlijke manier, in een beschermde omgeving,
omgaan met elkaar, met verschillen, leren delen, ruzie maken en weer goed maken.
Bij Peuteropvang De Vecht wordt goed gelet op de ontwikkelingsfase van het kind en wordt spelmateriaal aangeboden dat past bij de ontwikkeling van het kind op dat moment. Stimuleren mag maar de
uitdaging en het aanbod moeten wel passen bij het kind.
Peuteropvang De Vecht is een kleinschalige peuteropvang en is gehuisvest in de Antoniusschool op De
Vecht. U bent altijd van harte welkom om een keer vrijblijvend kennis te maken. Kom dan gerust aan
bij de peuteropvang op maandag- of donderdagochtend tussen 8.30 en 12.00 uur. U vindt ons aan de
Kerkstraat 36 De vecht. Bellen kan ook 055-3231011.
Voor meer algemene informatie kijk je op www.peuteropvangvoorst.nl of bel je 055-7114305
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk in mei 2016
05 mei

09.30 en 10.30 uur

Dienst met Pastor A.L. Al-van Holst,
Hemelsvaartdag
Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe
Dienst met Pastor A.J. Al-van Holst,
1e Pinksterdag
Dienst met Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
Dienst met Ds mevr. L.van Hilten-Matthijsen.

08 mei
15 mei

10.00 uur
10.00 uur

22 mei.
29 mei

10.00 uur
10.00 uur

Scriba: Mevr. C.E. SlijkhuisBoks
Oude Beemterweg 1a
7341 PA Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121640

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Op 5 mei, Hemelvaartsdag, worden er 2 korte diensten gehouden, voor
ieder wat wils. Deze diensten kunt u combineren met fietsroutes die dan aan u worden afgegeven. Nieuw
dit jaar is dat u ook gebruik kunt maken van het nieuwe klompenpad, ook hiervan kunt u de route krijgen.
En na dit alles rest nog slechts één ding, goed weer maar dat hebben we helaas niet in de hand.
De viering op 15 mei, 1e Pinksterdag zal feestelijk begeleid worden door het bekende koor “Inspiration”
uit Twello.

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 en zondag 10.00 uur
Zondag 1 mei
Eucharistie viering met pastor H Hofstede
Donderdag 5 mei Hemelvaart viering om 10.00uur met pastor W Vroom
Zaterdag 7 mei
Zondag 15 mei
Zaterdag 21 mei
Maandag 23 mei
Zondag 29 mei
Zaterdag 4 juni

Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
14.00 uur Mariaviering met pastor I Kantoci
woord en communieviering met werkgroep
Eucharistieviering met pastor Sebastian
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur

Zondag 1 mei
Donderdag 5 mei
Zondag 8 mei
Zondag 15 mei
Zondag 22 mei
zondag 29 mei
vrijdag 3 juni
zondag 5 juni

Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde)
Hemelvaart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Eucharistieviering met pastor Sebastian
Eucharistieviering met H Hofstede
Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Eucharistieviering met pastor Sebastian
H Hart van Jezus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 18.30 uur
Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde

Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken
Locatieraad en pastoraatsgroep
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PCBS “Beemte’
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PCBS ‘Beemte’
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Activiteitenlijst Zijactief de Vecht
Busreisje woensdag 31 augustus
We gaan dit jaar naar Kirchhoven in Duitsland en Limburg
We maken een rondvaart, bezoeken een breiatelier en een demonstratie sjaaltjes knopen de kosten bedragen € 70,00 all-in
Opgeven voor 12 augustus.
Opgeven kan per telefoon of mail bij:
Lies_ham@hotmail.com tel -3231704
j.erve19@upcmail.nl
tel: 055-8449083
Neem gerust uw partner, vriendin of buurvrouw mee.
U kunt het bedrag storten voor 12 augustus op rek van Zij Actief NL38RABO01508.02.749
Avondwandeling
Op woensdag 25 mei gaan we weer wandelen, (mits goed weer)
We vertrekken om 18.30 uur. Het startpunt is nog niet bekend.
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
Avond fietspuzzeltocht op woensdag 8 juni
Opgeven voor 1 juni bij:
Dora Overvelde dora.overvelde@kpnplanet.nl Tel 055-3231382
Annet Bosgoed annet@bosgoed.com tel: 0571-274339
Mieke Huisman: m.huisman41@chello.nl tel: 055-3231987
W. Bonekamp : w.bonekmp@kpnmail.nl
Dagfietstocht woensdag29 juni
Opgeven voor 1 mei bij: Ans Bloem tel: 0571-275947

Ratelaartjes
Te Koop: 5-liter pakken appelsap of appel/druivensap.
telf.te bevragen op nr. 055-3663508 of 06-51685662
Te koop
Oud Mechels buffetkast, met marmeren blad en glas en
lood.T.e.a.b.

Fam.Ilbrink
Drostendijk 21
7341 SG Beemte Broekland

Telefoon 055-3122104 of 06-52526310Wim en Tineke
Mulder

Gezocht: Creatieve mensen uit Beemte Broekland die het leuk vinden
om 1x per 14 dagen samen aan het werk te gaan. Anderen zien werken
geeft inspiratie en gezelligheid! Belangstelling? Neem contact op met
miekvdpangaard@online.nl of bel 06 24979300

Twee oude niet werkende tafelmodel barkoelkasten.
Gratis af te halen bij Ons Huus. Meld je bij
Ben

Werkende oude koelkast, tafelmodel.
Gratis af te halen.
Arnold, tel nr: 06-51693580

Iedere eerste zaterdag(ochtend) van de
maand: Klussendag bij Ons Huus!
Start 8:30 met een bakje koffie. Alle hulp en
iedereen welkom.
Altijd gezellig én met een volle buik naar
huis.

Uw Ratelaartjes kunt u doormailen naar deratelaar@gmail.com
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Het raadgevende referendum over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne
Op 6 april jongstleden was ook in Ons Huus weer een stembureau ingericht. Er werd een raadgevend
referendum gehouden over de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne omdat hier verzoeken
voor waren ingediend na een oproep van onder meer GeenPeil. De Kiesraad stelde vervolgens vast dat
er voldoende geldige verzoeken voor waren ingediend en het referendum moest dus worden uitgeschreven. Die mogelijkheid voor het uitschrijven van een
raadgevend referendum over wetten en verdragen bestaat overigens pas sinds 1 juli 2015 en dit was dus het
eerste referendum dat gehouden werd in Nederland.
De letterlijke vraag in het referendum was: bent u voor
of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraine? In die associatieovereenkomst spreken Oekraïne en de EU af om economisch en politiek meer samen te gaan werken. Ze spreken er niet in af dat Oekraïne lid wordt van de EU.
Oekraïne heeft daarvoor geen aanvraag gedaan en is
dan ook geen kandidaat-lidstaat.
Ter voorbereiding op dit eerste raadgevende referendum volgden we alle vijf een online stembureauinstructie en op die manier konden we ons goed voorbereiden op de taken van een stembureaumedewerker.
Ook al hebben we inmiddels alle vijf een aantal keren
zitting genomen op het stembureau, het is toch heel
nuttig om iedere keer weer even het geheugen op te
frissen. In deze online cursus wordt bijvoorbeeld duidelijk uitgelegd hoe de identiteitspapieren moeten worden
gecontroleerd op geldigheid en welke stemmen wel of
niet geldig zijn. Er zijn hele duidelijke regels voor en
naast de korte cursus wordt er, gelukkig, ook een instructieboekje uitgedeeld dat als naslagwerk kan dienen
op de dag van het stemmen zelf.
Zoals verwacht was de opkomst niet heel groot. Uit de reacties van de stemmers die naar Ons Huus
kwamen bleek ook wel dat een behoorlijk groot aantal mensen niet goed wisten wat nu wijsheid was; óf
ze wel moesten komen stemmen en waarvoor of waartegen ze dan moesten stemden nu ze wel gekomen waren. Er kwamen precies 200 mensen stemmen in stembureau 43. Veel minder dan tijdens
‘normale’ verkiezingen. Het tellen van de stemmen was dit keer, mede daardoor, ook snel gedaan.
Daarnaast scheelde het natuurlijk enorm dat we slechts
4 stapeltjes hoefden te maken: voor, tegen, blanco en
ongeldig. Na een klein half uurtje waren de stemmen
geteld.
De uitslag was:
134 stemmen tegen de associatieovereenkomst
65 stemmen voor de overeenkomst
en 1 stem was ongeldig.
Deze uitkomst was dus overeenkomstig de uitkomst
van alle getelde stemmen in Nederland.
Net als u zijn we benieuwd wat de regering nu gaat
doen met de uitkomst van het referendum. Nemen ze
de raadgeving ter harte of leggen ze het naast zich
neer? We zijn ook benieuwd of er al snel weer een referendum zal worden uitgeschreven… De kans dat u vaker
wordt opgeroepen om te gaan stemmen is per slot van
rekening nu groter. Hoe dan ook: wij richten met plezier weer een stembureau in en zullen er dan ook
zeker weer voor zorgen dat het stemmen en het tellen van de stemmen goed verloopt.
Een vriendelijke groet,
Dora Overvelde, Ria Dolman, Thea Bouwmeester, Rina Slijkhuis en Jacintha van der Zouw
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Uitnodiging barbecue Wilhelminakerk.
Uitnodiging barbecue Wilhelminakerk.
Op zaterdag 4 juni 2016 van 14.00 tot 18.00 uur wordt er weer een gezellige barbecue georganiseerd bij de Wilhelminakerk.
Deze barbecue is er niet alleen voor de gemeenteleden van de Wilhelminakerk, maar IEDEREEN is
welkom.
De prijs is € 12,50 p.p inclusief welkomsdrankje.
Kinderen die nog op de basisschool zitten mogen gratis mee.
U kunt zich voor 25 mei opgeven bij:
Herman Beekman – 055-3231497
Tootje Vos – 055-3121520
We hopen op mooi weer, een lekkere barbecue en veel gezellige mensen !!
De exploitatie commissie van de Wilhelminakerk.

O.C.B.B.

Trekkervrienden
De tijd gaat snel, het weer gaat al weer de goede kant op, en de trekker
kan weer een was beurtje gebruiken het winterstof kan er weer af. Het
nieuwe seizoen is weer begonnen, zo ook voor ons als organisatie van de
Oldtimer- Club- Beemte- Broekland. Wij hebben besloten dat onze derde
toertocht, gehouden gaat worden op zaterdag 24 september. De voorgaande jaren hebben gemiddeld 30 trekkers meegedaan uit onze omgeving, wij
willen door groeien naar 50 stuks dit denken wij niet te halen uit onze
buurtschappen, dus zullen wij een oproep plaatsen in het S.C.V. boekje en
eventueel een plaatselijke krant. Om de personen die al trouw meerijden
eerst een kans te geven om zich in te schrijven, hebben wij een nieuw mail
adres aangemaakt, waar een ieder, zich kan aanmelden die hier aan mee
wil doen. Wij hopen dat er zich weer voldoende personen, zich zullen aan
melden.
De kosten zijn Trekkerrit
Met koffie, krentenbrood,blikje drinken onderweg en

B.B.Q

Trekkerrit koffie, krentenbrood, blikje drinken onderweg zonder

B.B.Q 7,50 euro

Passagier (bijrijder) koffie, krentenbrood, blikje drinken onderweg

B.B.Q

17,50 euro
12,50 euro

Omdat dit evenement samen valt met burendag kunnen personen die hier belangstelling voor hebben , en aan de
B.B.Q zouden willen mee doen, dit meemaken voor 12,50 euro pp.
Opgave het liefst per mail naar oldtimerclubbb@gmail.com
Of voor diegene die niet over internet beschikken per telefoon;
Ap Vos ; 06-53425320 of Frits Bouwmeester; 06-83551109
Het geld kan overgemaakt worden met vermelding van hoe en wat naar ; NL63RABO0103120106 tnv J.H. Gerritsen ovv toertocht 2016.
Natuurlijk is de start weer bij dorpshuis Ons Huus aan de Beemterweg,
verzamelen vanaf 9 uur en het vertrek is om 10 uur, en hopen wij zoals
voorgaande jaren op super mooi weer. Deelname is op eigen risico.

Namens de O.C.B.B. april 2016 Frits Bouwmeester.
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