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Opening Holhorster klompenpad
11 juli j.l. was het zover, de opening van het Holhorsterpad. Onder grote belangstelling werd de opening verricht door Arjan Vriend, directeur Gelders landschapbeheer, Mark Sandman, wethouder van
de gemeente Apeldoorn en Jan Vegter namens de werkgroep Klompenpad.
Zeven jaar geleden werd het idee geopperd voor de aanleg van een klompenpad in BeemteBroekland. Een werkgroep ging enthousiast van start, met ondersteuning van Martijn Grievink van de
Stichting Gelders Landschapbeheer. Helaas kwam het project enkele jaren stil te liggen door beleidsontwikkelingen op gebied van schouwpaden, bij het Waterschap Vallei en Veluwe. Het stilliggen was
noodzakelijk omdat de route over diverse schouwpaden van het Waterschap zou lopen. Maar in 2015,
konden wij verder en in de eerste helft van 2016 heeft een ploeg enthousiaste vrijwilligers onder aanvoering van Mart Mols het pad uitgezet en voorzien van routepalen en stickers.
Door de aanleg van het Holhorster klompenpad is een wandeltraject tot stand gebracht vanaf de IJssel tot de Veluwezoom.
De route start bij “Ons Huus”, waar een mooi route bord is geplaatst en inmiddels is het pad al door
vele wandelaars belopen en de reacties zijn over het algemeen positief en ook de beheerder van “Ons
Huus” merkt dat wandelaars binnenkomen om iets te nuttigen, wat weer goed zal zijn voor zijn omzet.
Inmiddels is er een beheergroep gevormd, die het pad controleert en bijhoudt en ook de gemeente
Apeldoorn en het waterschap zullen onderhoud plegen aan het klompenpad. De beheergroep wordt
ondersteund door de Stichting Gelders Landschapbeheer.
Wij hopen dat wandelaars tot in lengte van dagen van het Holhorsterpad mogen genieten.

De drie karrentrekkers
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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

10-9
16-9
24-9
01-10
01-10
16-10

Open dag Wenum Hoeve
Rock Solid
Toertocht OCBB
Klussenochtend Ons Huus
Rock Solid
Kalm’an Ons Huus

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 67 leden. Gelukkig was
het deze periode niet nodig om hiervan gebruik te maken.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep stuur dan een mailtje
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar. Wel moet je
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Beste lezers,
De koffer uitgepakt, weer aan het werk en de kinderen naar school. Wel even wennen, helemaal omdat
het eind augustus nog behoorlijk warm werd!
Natuurlijk hopen we allemaal op een mooie septembermaand.
Op de voorkant van de Ratelaar ziet u een prachtige foto van een boerderijtje dat aan de Bloemenkamp
stond. Deze foto komt ook op de voorkant van het boek ‘Trugge Kieken’ over de historie van Beemte
Broekland en Wenum.
Frits Bouwmeester heeft vele jaren informatie verzameld en archieven doorgespit, met als resultaat dit
unieke boek met nog veel meer prachtig fotomateriaal.
Naar verwachting komt het boek eind oktober uit. Wie bij de presentatie in Ons Huus het eerste exemplaar in ontvangst gaat nemen, is nog even een verrassing!
In de volgende Ratelaar kunt u meer informatie verwachten!
Het boek is al wel te bestellen bij Frits Bouwmeester via mailadres
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
Vanaf 4 september bent u welkom op de zondagmiddag bij de swingende jazzmuziek van de heren van
Kalm ‘ an.
In september zijn de beheerders van Ons Huus 25 jaar getrouwd en dat vieren zij met hun familie en
vrienden in….jawel: Ons Huus!
Ben en Gina, van harte gefeliciteerd! De redactie wenst jullie alvast een hele fijne dag!
Verder vindt u in deze Ratelaar foto’s van wat er geweest is in augustus en informatie over wat er komen
gaat in september.
Namens de redactie veel leesplezier!
Miek v.d. Pangaard

Volgende nummer
Het redactieteam bestaat uit:

2016

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

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 september 2016 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2015-2016: De Ratelaar
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland
Zo na de zomervakantie moeten wij ook weer een
beetje opstarten. Voor de vakantie gaven we al aan
dat Helga van Assen ons komt versterken, maar we
zijn erg blij dat we u kunnen melden dat ook Wilma
van Amersfoort bij het bestuur aanhaakt. Heeft onze
optochtactie met de slogan “Heeft u ook hart voor
Beemte Broekland” resultaat opgeleverd. Mocht u ook
interesse hebben dan zou ik zeggen benader ons, het
is hartstikke leuk om te weten wat er allemaal in onze
buurt speelt en waar we ons allemaal mee bezig houden. Zo gaan we binnenkort de ledenkaarten verspreiden en doen daar nog een brief bij met een
machtiging voor automatische incasso voor diegenen
die het nog niet ingevuld hadden.
In de afgelopen maand hebben ook wij het redelijk
rustig gehad. Een aantal vergaderingen bij de Gemeente Apeldoorn, in gesprek met Beemtenaren over
woningbouw, op bezoek bij de opening van het Holhorsterpad (klompenpad), bijdrage geleverd in de
vorm van een broodje kroket tijdens de fietstocht van
de Aktief Ons Huus Groep en niet te vergeten het
bouwen van een wagen voor de optocht van het
Beemterfeest. Goed idee Ilona!
Tijdens de ledenvergadering is gesproken over de reserves die deze jaren een bestemming moeten krijgen. Een deel is gereserveerd voor het klompenpad.
Een ander deel is voor een projector en een versterker voor activiteiten in Ons Huus. De volgende ledenvergadering zullen we goed verstaanbaar zijn.
Maar ook nu gaan we weer volop verder. Contributie
innen, voorbereidingen Sinterklaasfeest, buurtpreventieavond etc.
We houden u maandelijks via de Ratelaar op de hoogte.

Dhr. Van Disbergen ontvangt een vogelhuisje van de wethouder voor zijn medewerking aan het Holhorsterpad.

Met vriendelijke groet,
Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland
Saco, Ilona, Marjan en onze nieuwe aanwinst Helga en Wilma
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10e Rondje Beemte 2016
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Oranjevereniging Beemte Broekland

Het was weer een geweldig
weekend!
Het bestuur van de OVBB bedankt alle
sponsoren, vrijwilligers en aanwezigen!
De Ratelaar - september 2016 - Pagina 15

Sportvereniging Dio Beemte, Nieuws
MBDW Toernooi 2016
Op zondag 26 augustus heeft alweer de 33e editie
van het Meedoen Belangrijker Dan Winnen Toernooi
plaatsgevonden op het sportveld van ‘Ons Huus’.
Tientallen recreanten en prestatie teams hadden
zich ingeschreven om mee te doen aan dit gezelligste grasveld toernooi van de regio.
Gelukkig konden we dit jaar ondanks een fikse bui
in de middag het toernooi helemaal uitspelen, mede
dankzij het geduld van de deelnemers.

Aan het einde van de dag werden natuurlijk de
prijzen verdeeld. Hier onder de uitslag.
Prestatie
1. foetsie
2. bon bon blok 1
3. knollenharkers
Recreatief
1. de Krommehoek
2. Hein en Ken
3. Hij, Zij en Wij

25 Juni 2017 34e MBDW Toernooi
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Wandelen
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EHBO AED opleidingscursus de Vecht
De vakantie is voorbij, het is nu weer tijd voor actie.
Op 6 September 2016 begint ons herhalings- en trainingsprogramma voor de gediplomeerde EHBO'ers
van EHBO de Vecht.
Daarnaast gaan we weer een EHBO opleiding doen met AED bediening en alle onderdelen die nodig zijn
voor het Diploma van het Oranje Kruis.
Deze opleiding zal starten op dinsdagavond 4 oktober 2016 om 19:30 en kost € 155,= exclusief oefenboekje. Bij aanmelding moet €50 aanbetaald worden.
U kunt de aanbetaling overmaken op NL42RABO 01 5080 1998 onder vermelding van uw naam en de
EHBO cursus,
De opleiding van één avond per week van drie uur, duurt ongeveer 10 tot 11 weken.
Ook starten we een cursus BEDIENER AED (automatische externe Defibrillator) voor een ieder die dat
wil, ook voor een herhalingstraining.
Deze zal plaats vinden op woensdagavond 21 September of 28 September 2016 kosten € 30,= pp en u
krijgt een certificaat van deelname uitgereikt.
Dit is tevens een bewijs van lidmaatschap, dus u wordt dan t.z.t. weer opgeroepen voor een nieuwe training.
Alle opleidingen worden gegeven bij Café Restaurant De Groot Avervoortseweg 2 De Vecht.
Opgave graag voor 15 September 2016 bij mevr. N. De Vries –Bollen mob. tel 0627013635
of
mevr. G Ter Mate
mob tel 0623601592
of via mail gerrietermate@hotmail.com
Namens het Bestuur,

Ter Mate en De Vries—Bollen

ROCK SOLID
ROCK SOLID – voor jongeren vanaf groep 8 t/m 15 jaar
Rock Solid gaat door na de zomervakantie! Voor 2016 is het in ieder geval geregeld, eind 2016 kunnen
we inschatten of het in 2017 opnieuw gaat lukken. Rock Solid is bedoeld voor jongeren vanaf groep 8 t/
m 15 jaar uit Wenum Wiesel, Beemte Broekland en De Vecht. Data voor 2016 zijn: 16 sept, 7 en 21 okt,
4 en 18 nov, 2 en 16 dec. Entree per keer 2,50 euro (inclusief drankje). Goed om te weten: de laatste
informatie over de Rock Solidbijeenkomsten kun je vinden op de Facebookpagina van Jongerenkracht.
Het is geweldig te merken dat zoveel jongeren het leuk vinden om te komen. Daardoor zijn wel wat extra handjes nodig voor wat hand- en spandiensten om de avonden door te kunnen laten gaan. Zijn er
ouders die wel een keer een avond mee willen helpen? Meld je dan bij Marjan van Assen, 06-239343384
of Jenny Mijnheer, 06-42273344, zij geven het dan door. Op 9 september gaan we een uurtje met de
hulpouders bij elkaar zitten om hierover kort bij te praten: welke hand- en spandiensten, hoe laat aanwezig en dergelijke (20.00 uur dorpshuis Ons Huus BB).
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Competities

Vanaf dinsdag 20 september, kaarten wij weer eenmaal in de 14 dagen op dinsdagavond vanaf 20.00
uur. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe kaarters, u/jij bent van harte welkom.
Het is niet nodig dat je erg goed kunt klaverjassen, we hebben het allemaal moeten leren.
Dus laat je zien op dinsdag 20 september in dorpshuis “Ons Huus” aan de Beemterweg.
Groetjes, de klaverjassers

Muziek in het Dorpshuis
MUZIEK IN HET
DORPSHUIS DOOR
KALM'AN
Ziezo, de eerste muziekmiddag van ons 3
-luik "swingende muziek uit het New Orleans Jambook" van
KALM 'AN zit er op.
Gezelligheid kende
geen tijd en " ... het
smaakte naar meer ".
Op 16 oktober van
15.00 - 17.00 uur.
zijn we er weer om
samen met u lekker
te swingen.
Komt u ook weer ?
Ook nu is de toegang
weer gratis.
Henk Kamphuis,
saxofonist
h.kamphuis74@upcm
ail.nl
055.3664809
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Voor elke klus
in en om het huis
Korenaar 12
7341 PV Beemte-Broekland
Tel: 055-3120085
Mobiel: 06-12682896
Fax: 055-3016618
E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl
www.klussen-hoveniersbedrijf.nl
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Auto-Fiets puzzeltocht 2016
In alle vroegte hebben we de route voor de laatste keer gereden. Dit om te kijken of er geen wegwerkzaamheden of andere verhinderingen onderweg waren. Dit was niet aan de orde en kon de route gewoon beginnen.
Om 13:00 uur gingen de eerste fietsers op pad. Door Wenum Wiesel richting paleis het Loo en zo via
het oude spoor weer terug richting Beemte Broekland. Onderweg stond Ab Vos nog met wat drinken en
iets lekkers, zo hadden de fietsers weer energie voor het laatste opdrachten en laatste kilometers.
Om 13:30 uur vertrokken de eerste auto’s. Deze route was ca. 46 kilometer en waar de automobilisten
ongeveer anderhalf a twee uur over gingen doen. De route liep via Teuge, Klarenbeek, Voorst, Bussloo,
Posterenk en weer via Teuge en de Vecht terug richting Beemte Broekland. Onderweg hadden de auto’s
geen pauze, zij kregen een goodiebag mee voor onderweg met wat drinken en lekkernijen erin.

1 prijs

Fietsers
De Moatjes

Automobilisten
Fam. Breden

2e prijs

Fam. Peppelenbos

Fam. Gerritsen

Fam. Siemelink

Fam. Kolkman

e

e

3 prijs

Wij kijken terug op een geslaagde middag met veel deelnemers. Daarnaast was het super mooi weer,
het zonnetje scheen en iedereen had er zin in. Door het mooie weer hadden we veel fietsers (91 deelnemers) maar automobilisten waren er niet veel (6 auto’s, 25 deelnemers). Totaal hebben er dus 116
mensen mee gedaan, hier zijn wij super blij mee! We kijken dan ook weer graag uit naar volgend jaar
en hopen dan ook weer dat jullie mee doen.
Tevens willen wij Arnold van Apeldoorn bedanken voor het uitzetten van de routes. Tot volgend jaar.
Groetjes,
Aktief Ons Huus Groep
Mettie Gerritsen, Gerdien van de Mik, Hennie Mentink, Ab Vos, Ilona Achterkamp,
Marjan van Assen, Simone van Assen en Sharon Brinkman.
Zie ook pagina 36
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
Na twee weken vakantie te hebben gehad nu weer volop aan de slag. De vloeren zijn geschrobd en de ramen gelapt; klaar voor het nieuwe seizoen!
NIEUW: vanaf heden schenken we Grolsch.
Ook op de tap Grolsch Weizen en eind september Grolsch Bokbier.
Dus kom nog even gezellig op het terras genieten van de nazomerdagen onder het genot van een Grolsch
e of een ander speciaal biertje, zoals bijvoorbeeld Trappist.
SNACK ACTIE MAAND SEPTEMBER: Portie friet en nasi- of bamischijf € 3,00
We hopen met z’n allen er een geslaagd winterseizoen van te maken!

P.S. Heeft u iets
te vieren? Loop
Op 10 september hebben wij vanwege ons 25-jarig hueven binnen, dan
welijk een besloten feest met familie en vrienden in
Ons Huus. Die dag is er geen mogelijkheid om patat
kunnen we onder
e.d. af te halen.
het genot van een
kopje koffie uw
wensen en onze
Tot ziens in Ons Huus!
mogelijkheden
Ben & Gina Kerkstra
bespreken.
Tel. 06 2728 4949
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilheminakerk:
September 2016
04 sept. 10.00 uur
startzondag
11 sept. 10.00 uur
18 sept. 10.00 uur
25 sept. 10.00 uur
02 okt.
10.00 uur

Dienst met Ds. H. Bouma, Kampen
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Dienst met Ds. L. van Hilten Matthijsen
Dienst met Ds. B.J. Kruit
Dienst met Ds. E. Fokkema, Twello

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

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Toelichting Startzondag:
Het thema van deze zondag is “een goede buur”. Op grond van het thema vragen wij u een goede
buur, vriend of kennis voor deze startzondag uit te nodigen om deel te nemen aan één of meer activiteiten die we hier onder aangeven.
We beginnen om 9:00 uur in de ochtend met een heerlijk ontbijt in onze Wilhelminazaal waarbij we
van lekkere broodjes kunnen genieten voorzien van kaas en ham en diverse zoetigheden. Een eitje
ontbreekt natuurlijk niet. Verder uiteraard koffie, thee en melk/karnemelk, gezelligheid staat hierbij
voorop!
In de Wilhelminakerk zal om 10:00 uur een feestelijke dienst gehouden worden met medewerking van
het bekende koor ”In Between” uit de Vecht. Tijdens deze dienst zullen de huidige voorzitter en scriba,
Wouter Ketting en Rina Slijkhuis, terugtreden als leden van de Kerkenraad. Jan Vegter en Marie Koetsier zullen worden bevestigd als ouderling/kerkrentmeester en diaken en worden respectievelijk voorzitter en scriba van de Kerkenraad. De dienst zal geleid worden door onze wijkpastor ds. Jolanda Al, die
garant staat voor een mooie en boeiende dienst.
Gelijktijdig zal in de hiervoor naast de kerk speciaal neergezette tent een Kidskerk gehouden, worden
zodat de kinderen alle ruimte hebben om leuke dingen met elkaar te doen.
Na de dienst zal er “koffie- plus” in de Wilhelminazaal geschonken worden, waarbij ruimte gegeven
zal worden voor onderlinge gesprekken over het thema van deze dag.
De ochtend wordt afgesloten met een hapje en een drankje en we mogen dan hopelijk terugkijken op
een geslaagde opening van het nieuwe kerkelijke jaar.
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

Geen meldingen ontvangen.
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Brede school Antonius De Vecht 1
Slotavond en afscheid groep 8
Tijdens de slotavond van het schooljaar 2015 2016 hebben de kinderen van de bovenbouw de musical
“Herrie op het eiland” opgevoerd.

De zaal bij De Groot zat goed vol met alle kinderen, ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s en andere
belangstellenden.
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Brede school Antonius De Vecht 2
Na de pauze was het zover en hebben we afscheid genomen van de kinderen van groep 8. Ze werden
even in het zonnetje gezet tijdens het woordje van de leerkracht. We wensen alle kinderen heel veel
succes en plezier toe op het voortgezet onderwijs.

KICK-OFF dag voor het nieuwe schoolplein op 10 september
Zaterdag 10 september a.s. is het zover, de KICK-OFF dag voor de Brede School Antonius in de Vecht. Op deze dag trappen we af met het vernieuwen van het schoolplein. Er is de afgelopen periode al veel geld verzameld, door verschillende acties en
door sponsoren, waardoor er een start gemaakt kan worden met het vernieuwen van
het schoolplein. Een mooi begin dat we combineren met leuke activiteiten. En de opbrengst komt ook weer ten goede aan het schoolplein. Er is o.a. een rommelmarkt en
een kleedjesmarkt (opgeven kan voor € 5,- per kleedje en de opbrengst is voor jezelf), een verloting met zeer mooie prijzen. Je kunt je laten schminken, er is een
knutselhoek, je kunt penalty's schieten met punten en de winnaar krijgt een mooie
prijs. Ook aan de inwendige mens is gedacht en er is nog veel meer. Dus komt allen
op 10 september van 10.00 – 14.00 uur naar de Vecht! Mis deze dag niet, het is voor
jong en oud en voor alle belangstellenden!!

Zie verder, pagina 33
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Zijactief de Vecht
Zijactief de Vecht
We starten weer met onze eerste ledenavond na het zomer seizoen.
We hopen dat u genoten heeft van vrije tijd, vakantie, uitstapjes, de natuur en het weer.
Onthoud alleen de zonnige dagen (uren).
Zijactief heeft gewandeld en gefietst en als ik dit schrijf dan komt er alleen nog de busreis .
Er waren veel deelnemers voor deze tochten. Dank aan allen die dit mede hebben georganiseerd.
De hr. Jan Geerdink uit Hengelo komt op woensdag 21 september met een presentatie over tuinen, vergezeld van driedimensionale beelden. Zoals gewoonlijk begint de avond om 20.00 uur en 19.45 uur is er
koffie en thee. Locatie de Groot. U mag altijd een introducé meenemen.
We zien u graag.
Groetjes Janny

Wilhelminakoor
Het Wilhelminakoor zoekt nieuwe leden. Wij oefenen iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in
de Wilhelminakerk onder leiding van Fred v/d Berg en onder het genot van een kopje koffie. Contributie €8,00 per maand incl. 2x koffie per ochtend.
Wilt u met ons mee doen of heeft u interesse bel Nel v/d Heuvel 055-5216686

Ratelaartjes

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Brede school Antonius De Vecht 3
Onderwijs anders georganiseerd
Ieder kind verdient het om te stralen!
Het kind leert immers het best als het
zich gelukkig voelt, met onderwijs dat
past. Wij willen hier graag een bijdrage
aan leveren door ook heel bewust ons
onderwijs aan te bieden op een manier
die passend is bij de wijze waarop het
kind leert en zich ontwikkelt. In de vakantie hebben de leerkrachten hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van de
school. Binnen de school is er een samenwerkplein, een stilteruimte en verschillende instructieruimtes.
Bent u benieuwd hoe het er nu uitziet?
Kom gerust eens binnen kijken, dan
kunnen we nog meer laten zien en vertellen over het onderwijs op de Antonius
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10e Rondje Beemte 2016

Het Rondje startte wat rustig, door de felle bui in Apeldoorn. Hier alleen wat druppels! Al gauw werd het
mooi fietsweer en een gezellige drukbezorgde dag. Bijna alle fietsers reden het hele Rondje.
Deze dag kreeg iets later in augustus nog een staartje, want de dames van de plattelandsvereniging uit
Welsum deden een deel van de route nog eens dunnetjes over!
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Auto-Fiets puzzeltocht 2016

De Ratelaar - september 2016 - Pagina 36

