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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 

Naamswijziging PCBO De Diamant - Beemte  
 
M.i.v. vorig schooljaar is 
de Beemte school een 
onderdeel geworden van 
de Diamant scholen-
groep. Dit is fijn voor het 
voortbestaan van de 
school. Het levert de 
Beemte nieuwe leer-
lingen op. Gezien het feit 
dat de andere twee loca-
ties van PCBO de Dia-
mant vol zitten, kijken 
ouders verder en komen 
ze bij de Beemte terecht. 
Zo zit onze groep 1 voor 
volgend schooljaar vol! 
De overgang naar de Di-
amant is vrij stilzwijgend 
verlopen. Vorig jaar zijn 
er foto’s gemaakt en is 
er sindsdien gewerkt aan 
een nieuw logo. Ouders 
hebben voor de nieuwe 
schoolnaam “PCBO de 
Diamant Beemte” geko-
zen.  
 
Vorige week werd de 
nieuwe belettering en het 
nieuwe logo geplaatst. 
We hebben er een be-
scheiden officieel mo-
ment van gemaakt, sa-
men met kinderen, ou-
ders en team. Na een 
openingswoord van juf 
Monique, mochten het 
jongste kind (Casper, groep 1) en het oudste kind (Zoë, groep 8) van de school de nieuwe schoolnaam 
en –logo onthullen. Na het zingen van het schoollied, was er voor elk kind een aandenken verzorgd: een 
sleutelhanger met een diamant met het schoolmotto Laat kinderen stralen’. Ten slotte was er voor kin-
deren en ouders koffie en thee met iets lekkers verzorgd door de ouderraad.  
 
Onze Visie/missie: De Diamant in vogelvlucht 
Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden.     
Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in zijn, maar naar datgene wat ze wel kunnen.                               
Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert. 
Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek.                                           
Durf kinderen te laten stralen.                                                                                                            
Als je mag doen waar je goed in bent, ga je bijzondere prestaties leveren. Je gaat opvallen, stralen, je 
wordt bijzonder.  
Hoe jonger je bent als je aan je talenten mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen.                                  
Om het beste in jezelf naar boven te halen, moet een school een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.                      
 
   Naar Nelson Mandela 
Deze tekst inspireert ons en was de basis voor het motto van onze scholengroep: Laat kinderen stra-
len! Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen gaan stralen als zij mogen doen waar zij goed in zijn. 
Onze kernwaarden zijn de basis voor alles wat wij doen: 
           - --- Wij gaan uit van ieders positieve bedoelingen 
            - --- Wij werken op basis van vertrouwen 
             ----- Wij gaan op zoek naar ieders talent 
 
Onze belangrijkste afspraak: Iedereen is anders, iedereen hoort erbij! Wij werken in een veilige 
sfeer van vertrouwen in respect. 

Zie verder 
 pagina:21 
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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  

  
 

03-6: Klusochtend Ons Huus 
04-6: Pinksterviering bij Zorgboerderij Farm4You 
10-6: 80 jarig bestaan Wilhelminakerk Barbecue 
02-7: Auto fiets en puzzeltocht Aktief Groep 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juni2017 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2017-2018: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 

Di 30 mei+ wo 31 mei 

Di 4 juli + wo 5 juli 

Di 5 + wo 6 sept 

Di 3 + wo 4 okt 

Di 31 okt + wo 1 nov 

Di 12 + wo 13 dec 

  

Di 6 febr + wo 7 febr 

Beste lezers, 
 
Een mooie foto voorop onze Ratelaar van een ge-
slaagde 50+ reis! Ik heb uit een betrouwbare bron 
binnen de redactie vernomen dat het een leuke dag 
was.  
Een dag die koud startte, maar in een heerlijke 
middag eindigde en afgesloten werd met een lekke-
re maaltijd in Ons Huus. Bedankt Joke en Annet 
voor jullie inzet! 
 
Helaas is Ben, de beheerder van Ons Huus nog 
steeds aan het revalideren, maar gelukkig is het 
dorpshuis in goede handen bij Gina en Alie en Piet. 
Ook staan er tijdens deze periode buurtgenoten 
klaar om te helpen waar nodig, zodat het dorpshuis 
gewoon doordraait en open blijft voor de verenigin-
gen en feestjes en partijen. Wij hopen natuurlijk dat 
Ben snel herstelt en weer aanwezig zal zijn in het 
dorpshuis. 
 
Op zondag 2 juli organiseert de Aktief Groep de 
jaarlijkse Fiets- Auto en Puzzeltocht. Verderop in de 
Ratelaar vindt u hoe u zich kunt opgeven. Doet u 
dit vooral, want als voormalig eerste prijs winnaar 

weet ik hoe leuk het is. Doe mee met het hele ge-
zin, de buren of met een stel vrienden en u heeft 
gegarandeerd een leuke zondagmiddag.  
 
Ons kerkgebouw in de Beemte is dit jaar alweer 80 
oud. Destijds werd de kerk opgeleverd in aanwezig-
heid van Koningin Wilhelmina en de burgemeester 
van Apeldoorn, Jhr. C.G.C.  Quarles van Ufford. Niet 
de minsten dus! De Wilhelminakerk heeft een be-
langrijke functie in onze gemeenschap en is dus ook 
niet meer weg te denken. Het 80 jarig bestaan 
wordt gevierd met een barbecue op 10 juni. Meer 
informatie verderop in deze Ratelaar. 
 
Verder vindt u in deze Ratelaar o.a. een verslag van 
Koningsdag, de Sport en Spel middag van V&L, het 
wel en wee op PCBO De Diamant – Beemte en onze 
nieuwe wijkagent stelt zichzelf voor. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Traditie 

Tradities 

In Beemte Broekland bestaan, zoals in vele plattelandsgebieden, een aantal gewoonten en gebruiken 
rondom trouwen, geboorte. Verder zijn er tradities rond oud-en-nieuw, verhuizing en de jaarlijkse ker-
mis. 
Door verhuizing en ‘import’ zijn deze gewoonten vaak enigszins aangepast. Zo zijn nieuwe tradities ge-
groeid, die soms per buurt verschillen. 
 
Bruiloft: gruunmaeken 
Bij een trouwerij of huwelijksfeest is het in de meeste buurten gebruik, dat de uitgenodigde buren de 
avond voor het trouwfeest zorgen voor versiering van een of twee huwelijksbogen ‘groenmaken’: d.w.z. 
versieren met dennengroen en ‘roosjes’ en (soms) voor andere versiering, zoals de zetels van het 
bruidspaar. Deze (meestal avondlijke) inspanning wordt “beloond” met een borrel en een hapje door het 
bruidspaar (de avond voor de bruiloft). 
 
Geboorte: kroamschudden 
Vroeger was het in de meeste buurten gebruik dat bij geboorte van een kind de vrouwen uit een buurt 
gezamenlijk bij de jonge moeder en kind op kroambezoek gingen met als cadeau een speciaal door de 
bakker gebakken extra lang krentenbrood (het brood moest de lengte hebben van de boreling). 
Deze gewoonte is in enkele buurten nog op deze manier in gebruik. In andere buurten zijn er aangepas-
te vormen van kraamvisite. 
 
Buurte maeken 
Een gewoonte om als je ergens nieuw komt te wonen, je buren (in grotere of in kleinere kring) uit te no-
digen voor een kennismakingsfeestje, -borrel of gewoon een kopje koffie. In sommige buurten van ste-
den ook geen onbekend verschijnsel. Ook in Beemte Broekland doen de meeste mensen aan enigerlei 
vorm van ‘buurtmaken’. 
 
Overlijden 
Vroeger waren er op het platteland een aantal vaste gewoonten rond overlijden en begraven. Het overlij-
den werd ‘aangezegd’ door de meest directe buurman. Rond de condoleance en het begraven waren er 
vaste rollen voor de meest directe buren. Buurvrouwen zorgden voor de koffie bij de condoleance. De 
zes meest directe buurmannen droegen de kist met de overledene in de kerk en naar het kerkhof. 
 
Bij de jaarwisseling, op nieuwjaarsdag of in de eerste week van het nieuwe jaar is in de meeste buurten 
de gewoonte, dat buren (in grotere of in kleinere kring) bij elkaar een ‘borrel’ gaan drinken om het nieu-
we jaar in te weiden en elkaar een goed nieuw jaar te wensen.  
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Dorpshuisvereniging Beemte Broekland 

Een update van het bestuur van de dorpshuisver-
eniging 
In de vorige Ratelaar heeft u, misschien, tever-
geefs, naar ingezonden kopij van ons gezocht…. ?! 
Het lukt ons meestal wel om tekst aan te leveren 
en we vinden het zeker ook belangrijk om u op de 
hoogte te houden maar de vorige deadline hebben 
we jammerlijk niet gehaald. Het is namelijk niet zo 
dat we niets te melden hadden. In het dorpshuis 
gebeurt immers genoeg en ook het bestuur verga-
dert trouw iedere maand minstens 1 keer en heeft 
ook iedere maand een lange lijst met agendapun-
ten. Hieronder een update. 
 
In een vorige Ratelaar vertelden we u al over de 
nieuwe kozijnen die geplaatst zouden worden in de 
gymzaal door Timmerbedrijf Mekelenkamp. Inmid-
dels zijn ze geplaatst en ook al valt het misschien 
bijna niemand op en is het dus geen duidelijk zicht-
bare verbetering; het is wel degelijk een zeer ge-
wenste en noodzakelijke renovatie. We zijn heel blij 
dat de gemeente Apeldoorn dit ook inzag en dankzij 
gemeentelijke subsidie dit bekostigd kon worden. 
De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen en 
dankzij de perfecte planning van ons technische en 
bouwkundige bestuurslid Arnold én de firma Meke-
lenkamp heeft geen van de gebruikers van de gym-
zaal noemenswaardig last gehad van de werkzaam-
heden. Bijkomend voordeel van deze renovatie; de 
gordijnen zijn ook van de rails gehaald en zijn in-
middels fris gewassen (en ook weer teruggehangen 
natuurlijk). 
 
We zijn ook blij met de nieuwe grasmaaier die in-
middels in gebruik is genomen. Deze grasmaaier 
konden we mede bekostigen dankzij een bijdrage 
uit weer een andere subsidiepot. Waar zouden we 
toch zijn zonder al deze subsidiepotjes? Het is voor 
ons en met name voor Mettie een heuse sport om 
zoveel mogelijk van die potjes aan te spreken; ze 
zijn er natuurlijk ook niet voor niets! Onze trouwe 
vrijwilliger Ab Vos is ook blij met de maaier. Hij 
maait iedere week trouw het gras van het sportveld 
en als het nodig is zelfs twee keer! Op het moment 
dat u dit leest zijn, als het goed is, ook de honde-
pollen1 uit het gras verdwenen. Hoe mooi die gele 
zee aan bloemen ook is: om er tijdens het sporten 
over te struikelen is toch niet echt gewenst. 
 
In de vorige Ratelaar vertelden we al over de trai-
ning ´Marketing voor dorpshuizen´ die Martine en 
Mettie volgen. Ze zijn inmiddels in de dorpshuizen 
van Laren (Gelderland) en Westendorp geweest. 
Ook is de hele club cursisten bij ons in Ons Huus 
geweest. Het is een nuttige training en het is bij-
zonder inspirerend om met vrijwilligers van dorps-
huizen ervaringen en ideeën uit te wisselen. Fijn 
dat Spectrum en DKK Gelderland dit soort activitei-
ten organiseren. Met elkaar kunnen we er zo voor 
zorgen dat de dorpshuizen in hun kracht blijven 

staan.  
 
Tot slot het volgende: wellicht bent u op de hoogte 
over de gezondheidstoestand van Ben, misschien 
ook niet? Gina en Ben (als hij ondanks zijn ver-
moeidheid toch even in Ons Huus is) kunnen u na-
tuurlijk zelf op de hoogte hebben gesteld over de 
TIA en de hernia die Ben parten spelen, u kunt het 
via de tamtam gehoord hebben of u heeft het mis-
schien op Facebook gelezen… En misschien leest u 
het vandaag voor het eerst?! Het is vooral voor Ben 
en Gina en hun dochters natuurlijk enorm schrikken 
geweest: die TIA, die, gelukkig, niet tot blijvend 
functieverlies heeft geleid. Nu Ben aan het revalide-
ren is, is het voor hem hard werken. En dat gaat 
met horten en stoten maar het gaat gelukkig 
steeds iets beter. Voor Gina is het ook hard wer-
ken. Naast de zorgen om Ben is het natuurlijk ook 
zaak dat alle activiteiten in Ons Huus doorgang 
kunnen vinden. Gelukkig krijgt zij hulp van Piet en 
Alie. Voor de trouwe bezoekers van Ons Huus in-
middels bekende gezichten. En ook de hulp van 
vrijwilligers wordt weer ingezet. Het lukt gelukkig 
om de boel draaiende te houden en dat is voor Ben 
en voor ons natuurlijk een geruststellende gedach-
te. Als Ben er weer bovenop is kan hij zo de draad 
weer oppakken.  
 
Het is onze taak, als bestuur van de dorpshuisver-
eniging, om ervoor te zorgen dat Ons Huus goed 
beheerd wordt. Wij hebben er vertrouwen in dat 
Gina en Ben dit, ondanks de gezondheidstoestand 
van Ben, goed regelen en wij zullen ze hierbij, waar 
nodig, helpen. Wij baseren dit vertrouwen op wat 
wij zelf zien maar zeker ook op wat wij horen van 
de buurtbewoners. Er zijn al een aantal bezorgde 
buurtbewoners naar ons toe gekomen om hun zor-
gen over het beheer te uiten en om een misver-
stand uit de weg te helpen. Gelukkig krijgen we 
over het algemeen positieve reacties, ook nu Ben 
niet steeds aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld over 
het diner na afloop van het seniorentripje en over 
een zeer goed verlopen feest in de grote zaal (waar 
120 mensen op hun wenken werden bediend). Wij 
zijn blij met deze reacties en wij willen u van harte 
uitnodigen om uw ervaringen over het beheer van 
Ons Huus met ons te delen. Dat stellen we altijd op 
prijs maar ook nu, nu het even iets anders loopt, 
kunnen wij ons voordeel doen met extra oren en 
ogen. Ideeën en hulp zijn altijd welkom!  
 
U bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen 
in Ons Huus. Als u toch nog iets meer wilt weten of 
ons iets te vertellen heeft: infodorps-
huisbb@gmail.com of 06 22973908. Als u iets wilt 
organiseren in Ons Huus of een feestje wilt geven 
dan staat Ben u graag te woord: 06 27284949. En 
houdt vooral ook de Facebookpagina van Ons Huus 
in de gaten!  
 

http://www.meertens.knaw.nl/pland/index.php  
Wij kwamen er tijdens een vergadering achter dat ‘hondepol’ niet bij iedere inwoner van Beemte Broekland een bekend woord is 
terwijl het voor veel inwoners van de Veluwe toch een heel normaal woord is. In Limburg noemen ze diezelfde bloem trouwens 
´pisbloem´. Als u het leuk vindt kunt u via deze link op internet opzoeken hoe verschillende planten meerdere dialectnamen heb-
ben gekregen. Dr. Har Brok heeft er een ook een boekje over geschreven : ´Stinkend juffertje en duivelskruid – Volksnamen van 
planten’ 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
http://www.meertens.knaw.nl/pland/index.php
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Verslag 50+ reis BBvBB 

10 mei mooi Friesland ! 
Goed acht uur staan de eersten al bij Ons Huus om 
mee te gaan met het jaarlijks terugkerend uitje van 
de 50+ reis. 
Het is goed om te zien dat er veel ‘vaste’ gezichten 
zijn, die er zin in hebben om een dagje uit te gaan 
naar een voor hen op dat moment nog onbekende 
bestemming. 
 
Om precies half negen vertrokken we richting het 
noorden van het land. 
Tijd om van het uitzicht te genieten, in het bijzon-
der van de gekeurde tulpenvelden in de polder, 
hadden de meesten niet, want er werd heel wat af-
gepraat! 
Rond 10:00 uur kwamen we aan in Galamadam-
men, waar de rondvaartboot, de Klifrak, al voor ons 
klaar lag. 
Onder het genot van een kopje koffie met koek en 
de nodige uitleg van de kapitein hebben we geno-
ten van de weidse uitzichten op de mooie Friese 
wateren! 
Het weer was goed, maar jammer genoeg net te 
koud om op het dek te zitten, alhoewel sommigen 
dat wel deden. 
 
Vervolgens ging de bus richting Hindeloopen, waar 
in het gezellig restaurant “Sudersee” een brood-
maaltijd klaar stond, bestaande uit vijf verschillen-
de soorten brood, beleg, koffie/thee en ook nog een 
heerlijke kroket. 
Nadat de inwendige mens goed was verzorgd en de 
benen even waren gestrekt, bracht de chauffeur 
ons naar Allingawier, een museumdorpje dat be-

hoort tot de bekende ‘Aldfaers Erf Route’ wat in het 
Fries betekent: “het pad van mijn voorvaderen”.  
Hier werden wij gastvrij ontvangen met koffie en 
een drabbelkoek. 
Ondertussen luisterden wij naar de vermakelijke/
boeiende verhalen over o.a. het ontstaan van de 
verschillende typen Friese uilenborden en hun bete-
kenis die bovenop de kap van de boerderijen staan. 
Daarna was er tijd om rond te lopen en een kijkje 
te nemen bij de boerderij met de bedstee, de sme-
derij en de bakkerij waar je kon zien hoe een drab-
belkoek gemaakt werd. 
Ondertussen was het zonnetje heerlijk doorgebro-
ken en konden we lekker genieten op het terras.  
 
Tegen vier uur reden we richting huis, nog even 
met de pet rond voor de chauffeur en een leuke 
verloting, kwamen we met een kleine vertraging 
aan in de Beemte. 
Daar werden we hartelijk ontvangen door de mede-
werksters van Ons Huus en met extra hulp van 
Mettie en Jacintha hebben we genoten van een 
heerlijk drie-gangen diner  
Rond acht uur werd de dag afgesloten en ging ie-
dereen voldaan naar huis. 
Na vele goede en dankbare reacties, gaven de 
meeste mensen aan volgend jaar weer graag mee 
te willen! En juist omdat het zo gewaardeerd wordt, 
organiseren wij volgend jaar graag weer een dagje 
uit! 
 
Tot volgend jaar, 
 
Annette en Joke 

Even uitrusten op een bankje in het zonnetje in het museumdorp Allingawier in Friesland. 
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Fiets auto puzzeltocht 2 juli 

 
Doet u ook dit jaar weer mee? 

 
Ook dit jaar organiseert de Aktief Ons Huusgroep de jaarlijkse FIETS/AUTO PUZZELTOCHT 

op ZONDAG 02 JULI a.s. 
 
Start en eindpunt bij dorps-
huis Ons Huus, Beemterweg 
25a, Beemte-Broekland 
 
Inschrijven: 
voor fietsers vanaf 13.00 
uur, 
 
voor automobilisten vanaf 
13.30 uur. 
 
Ook dit jaar zijn er weer 
leuke prijzen te winnen ! 
En natuurlijk krijgen alle 
deelnemers weer een lekker 
broodje kroket of kaassouf-
flé gesponsord door de 
BBvBB. 
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      ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Oranjevereniging Beemte Broekland is een vereniging bestaande uit 
ruim 300 leden. Deze leden zijn zeer belangrijk voor de vereniging en het 
voortbestaan van het jaarlijks terugkerende feestweekend in augustus. Wij 
zijn dan ook zeer blij met alle leden die dit mogelijk maken. 
 
 
Nieuwe leden 
Bent u nog geen lid? Graag verwelkomen wij u als nieuw lid. De kosten van 
een lidmaatschap zijn €20 euro per jaar. Hiermee heeft u het gehele week-
end vrij toegang voor 2 personen. Kinderen tot 12 jaar krijgen een kinder-
kaart, hieraan voor de leden geen extra kosten verbonden. Met deze kin-
derkaart kunnen ze een gratis patatje, limonade, ijsje en snoeppakket ha-
len. Ook bevat de kinderkaart waardebonnen voor een aantal gratis ritten 
in de zweefmolen.   
Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben het gehele weekend gratis toe-
gang. 
Wilt u lid worden, dan kunt u zich aanmelden via het e-mail adres 
ovbbeo@gmail.com 
 
 
Voor de huidige leden: 
De komende weken zullen een aantal vrijwilligers en bestuursleden de le-
denkaarten weer rondbrengen. U kunt dan ook aangeven of u kinderkaar-
ten wilt ontvangen. 
 
 
 
Informatie 
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.ovbb.nl. daar-
naast houden we u op de hoogte via facebook (@oranjevereniging beemte 
broekland) en instagram. 

mailto:ovbbeo@gmail.com
http://www.ovbb.nl
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PCBO ‘De Diamant - Beemte’  2 

Op onze christelijke ontmoetingsscholen zijn alle kinderen en ouders welkom. Gelijkwaardigheid, 
respect, luisteren naar elkaar, jezelf kunnen zijn: dat vinden wij belangrijke waarden. We praten met 
kinderen over de Bijbelverhalen en zingeving en leren hen reflecteren op hoe zij in het leven staan. Wij 
vinden: de ontmoeting met de ander is de kans van je leven voor je eigen ontwikkeling! Dat geldt ze-
ker voor onze samenwerking met ouders, die wij graag betrekken bij het onderwijs aan hun kind. 
 
Ons onderwijs richt zich niet alleen op het verwerven van kennis, maar ook op het ontwikkelen van 
sociale, emotionele, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden. Onze scholen sluiten aan bij de 
tijd en maatschappij waarin wij nu leven. Daarom geven wij werkelijkheidsnabij onderwijs, leren kin-
deren zelfstandig te handelen, met zelfinzicht, een positief zelfbeeld en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Zo kunnen zij vol vertrouwen deelnemen aan een multiculturele maatschappij en bijdragen aan res-
pectvol en begripvol samenleven. 
 
 
Groep 1/2/3 van PCBO De Diamant –Beemte op bezoek bij de zorgboerderij 
 
Woensdag 3 mei mochten wij in het kader van 
ons thema ‘oei, ik groei’ naar de zorgboerderij 
Farm4you. We begonnen met een rondje vra-
gen stellen. Van tevoren hadden we op school 
al een paar moeilijk vragen bedacht. We vroe-
gen bijvoorbeeld hoe groot en hoe zwaar de 
dieren zijn. Welke dieren er allemaal op de 
boerderij wonen en wat de dieren eten. 

 

Na de vragen ronde kregen we een blad met allerlei dieren 
erop. Deze dieren wonen op de boerderij en wij moesten 
ze zoeken! Je mocht het dier kleuren wanneer je hem ge-
vonden had.  
 
Naast het dieren zoe-
ken mochten we ook 
de paarden en de ezel 
borstelen, de dieren 
knuffelen en kijken 
naar hoe goed onze 
kleine eendenkuikens 
van school al konden 
zwemmen. Toen we 
alle dieren gezien 
hadden mochten we 

nog even spelen in de speeltuin op de boerderij. Daarna gingen we 
naar binnen en kregen we limonade met wat lekkers.  
 
En… toen werd ook de poes met haar baby van 4 dagen oud opge-
haald. We mochten twee aan twee kijken en heel zachtjes aaien. 
Helaas was daarna de leerzame en gezellige ochtend om. Wat heb-
ben we het leuk gehad. Nogmaals bedankt farm4you. 
  
 
 
Verjaardag juf Miriam  
 
Juf Miriam is 40 jaar geworden! Dat wilden we niet stilletjes voorbij laten gaan. In het 
geheim hebben alle kinderen een kaarsje meegenomen. Er werden cakes met slag-
room versierd tot 1 grote, lange taart. Daar kwamen alle kaarsjes van de kinderen in. 
Luidkeels hebben alle kinderen en leerkrachten voor juf Miriam gezongen. Daarna was het de kunst 
voor de jarige juf om te proberen alle kaarsjes in 1 ademteug uit te blazen. De juf kwam een heel 
eind! 
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PCBO ‘De Diamant - Beemte’  3 

Meester-/juffendag op PCBO De Diamant – Beemte 
 

 
Wat een geweldige dag! Optredens, cadeautjes, samen gezellig spelletjes spelen, lekkere traktaties en 
limonade, Fabienne en juf Mariët die ook echt op deze dag samen jarig waren, prijsjes voor de leukst/
grappigst/mooist verklede kids en dat alles bij zomerse temperaturen... Wat zijn we verwend. Ieder-
een ontzettend bedankt. We hebben een supertoffe meester-/juffendag mogen meemaken met elkaar!  
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WhatsApp Buurtpreventiegroep  
 

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 87 leden. Wij mogen 
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede 

zaak voor de veiligheid van de Beemte. 
 

 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 
dan WhatsApp op je mobile telefoon hebben geïnstalleerd anders 

werkt het niet. 
 

PCBO ‘De Diamant - Beemte’  4 

Van onze groep 8 redactie: 
 
Paasviering 
We gingen met de hele school gingen we lunchen. 
En toen gingen paaseieren zoeken 1/2/3/4 gingen op het schoolplein en 5/6/7/8 die gingen op de ko-
renaar. 
We hadden de middag er voor een palmpaasstok gemaakt. En met Pasen gingen we de chips en snoep-
jes erop maken. En toen gingen rondje lopen om de korenaar heen toen. Toen mocht iedereen naar 
huis maar we hadden ook natuurlijk paasbroden enzovoort verkocht en dat mocht je toen ophalen. Dit 
was onze paasmiddag. 
 
Groetjes Jaycie en Thirza. Doei ☺ 
 
N.B. Wij willen “Bakkerij van der Wal Jolink” bedanken voor met mede mogelijk maken van onze ge-
weldige paaslunch. 
 
 
Eindmusical 
We zijn alweer bezig met de musical en hebben al een 
hele leuke musical gevonden om  te doen, de musical 
heet: Groep 8 achter de tralies. We geven rollen aan 
kinderen tot en met groep zes. Ook de juffen en 
meester doen mee. We zijn al begonnen met oefenen 
van de scènes. Allemaal hebben we een rol naar keu-
ze. Er waren ook kinderen die dezelfde rol wilden, 
daarom moesten we tegen elkaar battelen voor de 
rol. Er waren in totaal twee audities. We hebben ge-
lukkig nog genoeg tijd om al die tekst uit ons hoofd te 
leren.  
 
Gemaakt door Luc en Stijn. 
 
Ter info:  
Onze eindmusical zal woensdagavond 5 juli te zien 
zijn in “Ons Huus” Berichtgeving over de tijden volgt 
via Digiduif. Groep 8 maakt ook nog uitnodigingen en 
posters waarop de tijd zal worden aangegeven. We 
hopen dat er net als vorig jaar weer heel veel mensen 
komen genieten van de musical van groep 8. Graag 
tot dan. 
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WILHELMINAKERK 80 JAAR 
UITNODIGING 

 
Dit jaar, op 12 mei jl., was het 80 jaar geleden dat de Wilhelminakerk 
als kerkgebouw voor Beemte-Broekland werd opgeleverd. Een histori-
sche gebeurtenis in aanwezigheid van Koningin Wilhelmina en de burge-
meester van Apeldoorn, Jhr. C.G.C.  Quarles van Ufford. 
 
Inmiddels doet de Wilhelminakerk ook dienst voor kerkleden uit Wenum-
Wiesel en ‘t Loo. 
De Wilhelminakerk is niet meer weg te denken in haar omgeving en wij als kerkenraad hopen dat de 
kerk nog vele, vele jaren beeldbepalend mag blijven voor haar omgeving en dienst mag doen voor het 
vieren van de eredienst.  
 
We vinden dat de kerk er niet alleen moet zijn voor haar leden, maar ook open moet zijn naar haar om-
geving. Naast een kerkelijke heeft het ook een sociale functie. 
 
Daarom willen wij u graag in kader van het 80 jaar bestaan van de kerk uitnodigen voor een barbecue 
die 10 juni a.s. van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt gehouden rond de kerk. 
Een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten!! Dus wees welkom !! 
 
Wel moet u zich van te voren even opgeven, zodat we ongeveer weten op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen; wij stellen het op prijs als u een financiële bijdrage wilt 
geven.  
Daarvoor staat een bus bij de kerk. 
Voor de kinderen is er een speelkussen aanwezig. 
De opgave kunt u doen bij de volgende leden van de exploitatie-
commissie: 
 
Tootje Vos. 
Telefoon: 3121520 
 
Herman Beekman. 
Telefoon: 3231497 
 
Graag tot 10 juni a.s.!!  

Wilhelminakerk 80 jaar 
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Wijkagent 

Beemte Broekland  
heeft een nieuwe wijkagent.  

 
Mijn naam is Yvette Velthorst en houd per heden 
toezicht op dit gebied en Ik werkt eraan om deze 
wijk veilig en leefbaar te houden. 
 
Ik heb veel zin om te beginnen aan mijn werk-
zaamheden als wijkagent. Als wijkagent ben ik in 
de wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn 
voor de mensen, want zij weten als geen ander 
wat er speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen 
en oren van de politie.” 
 
Buurtbewoners kunnen met structurele proble-
men en wijkgerelateerde vragen bij mij terecht. 
Ik voer mijn werkzaamheden uit vanaf het team 
Apeldoorn. Ik ben te bereiken via het telefoon-
nummer 0900-8844 (lokaal tarief). Als ik niet 
aanwezig ben, kunnen buurtbewoners een be-
richt voor mij achterlaten.  
 
Bel voor spoedgevallen met 112.  
 
Taken wijkagent 
De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale 
politiezorg binnen zijn wijk. Zij richt zich op de 
aanpak van sociale problemen, maar ook op za-
ken als overlast, criminaliteit, milieu en verkeer. 
In samenwerking met collega’s van de surveillan-
cedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de 
wijkagent voortdurend aan het verbeteren en 
vergroten van de veiligheid in uw wijk of buurt. 
De wijkagent onderhoudt contact met externe 
partners, zoals de gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organisaties worden pro-
blemen besproken en wordt overlegd hoe deze 
adequaat aangepakt kunnen worden, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de buurt van es-
sentieel belang. Heeft u vragen, tips of opmerkin-
gen over de veiligheid in uw buurt of wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. 
 
Kijk op www.politie.nl 
Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die 
in uw wijk actief zijn. 

http://www.politie.nl
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Even voorstellen:  Hélène Mook, sociaal werkster. 
 
Hélène Mook is de sociaal werkster, die elke eerste woens-
dag van de maand ( in de even weken!) spreekuur houdt in 
Ons Huus van 13.30-15.30 uur. 
 
Omdat de redactie de opmerking hoorde “daar komt toch 
niemand, want dan weet iedereen dat je problemen hebt” 
ontstond er enige discussie over wat een sociaal werkster 
allemaal doet. En dat is een goede reden om eens nader 
met Hélène kennis te maken.  
Helemaal omdat daarbij blijkt dat zij helemaal niet alleen 
helpt bij problemen, maar juist heel veel praktische hulp 
kan bieden bij heel gewone dingen!  
Het zou jammer zijn als Beemte Broekland daar geen ge-
bruik van zou maken uit onwetendheid! 
 
Hélène werkt al 9 jaar bij Stimenz, een welzijnsorganisatie. 
Bij Stimenz zijn behalve sociaal werk ook maatschappelijk 
werk, jeugdwerk en de sociaal raadslieden ondergebracht. 
Deze breed georiënteerde organisatie werkt verder samen 
met politie, jeugdzorg kerken, buren, De Kap 
(vrijwilligerswerk), enz. Zij werkt alleen in de dorpen in de 
gemeente Apeldoorn.  
Daar valt haar een grotere gemeenschapszin en naar elkaar 
omzien op. 
 
Sociaal werk kan van alles zijn. Als je huishoudelijke hulp 
nodig hebt: wat is er voor jou het meest geschikt en goed-
koopste? Via de WMO of particulier.  Heb je een wijkver-
pleegster nodig? Dat loopt weer via je verzekering. Het kan 
ook om tijdelijke hulp gaan, bijvoorbeeld als je je arm ge-
broken hebt. 
Door alle regels is een goed advies nooit verkeerd en kan 
dat je een boel geld schelen! 
 
Welke voorzieningen zijn er om langer thuis te kunnen blijven wonen en van hoeveel voorzieningen 
mag je gebruik maken? Denk aan Tafeltje Dek Je, hulp met in bed helpen, douchen, aankleden of me-
dicijnen geven. 
 
Wanneer kan je gebruik maken van een zorgwoning (ja, die bestaan nog!) of een verpleeghuis. 
 
Of als je moeite met formulieren (kan je soms stapelgek van worden). 
Soms wil je een blad opzeggen en krijg je dat maar niet voor elkaar. Niet blijven bellen, schrijven of 
mailen. Gewoon even aan Hélène vragen! 
 
Vind je het nog steeds vervelend om op het spreekuur in Ons Huus langs te gaan, of komt de dag/tijd 
daar niet uit? Bel of mail Hélène gerust om een afspraak op een andere tijd te maken in één van de 
andere dorpen, zoals bijvoorbeeld in de Wenumse Watermolen! 
 
Haar telefoonnummer: 088 784 6464 
Mobiel: 06 25009728 
E-mail: h.mook@stimenz.nl       
          Miek v.d. Pangaard 

Even voorstellen 

mailto:h.mook@stimenz.nl
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Uitgelicht: De Paardenbloem – zie ook de bijdrage van 
de dorpshuisvereniging elders in dit blad 
De hieronder gepubliceerde tekst is terug te vinden in: 
´Stinkend Juffertje en Duivelskruid – Volksnamen van 
planten´ van Har Brok. Hij heeft veel onderzoek gedaan 
naar en gepubliceerd over plantbenamingen. 
PAARDENBLOEM Taraxacum officinale Wiggers s.s.  
Paardenbloemen treft men overal aan waar gras groeit: 
in weilanden, in hooilanden en in bermen, zelfs tussen 
de stoeptegels, maar ook als akkeronkruid. Het zijn 
overblijvende planten, die wei vijftien jaar oud kunnen 
worden. In vrijwel alle delen van de plant, maar vooral 
in de stengel, zit een bitter smakend, wit melksap, dat 
bij het breken of kneuzen tevoorschijn komt. Als dit sap 
met de huid in aanraking komt, laat het een bruine vlek 
achter die moeilijk te verwijderen is. Boven de penwor-
tel, die vooral in zandige bodem zeer diep kan gaan, 
draagt de plant een rozet van dicht bij elkaar staande 
spiraalsgewijs gerangschikte, ingesneden bladeren. De 
bloeitijd valt in het voorjaar (april-mei) en kan doorlo-
pen tot in augustus. De bloemkleur is opvallend geel. Na 
de bloei vormen de vruchtjes een zogenaamde pluisbol. 
Het geslacht paardenbloem bestaat uit ongeveer twee-
duizend sterk op elkaar lijkende soorten, waarvan er in 
Europa circa twaalfhonderd beschreven zijn (waaronder 

in Nederland ruim tweehonderd). De soort waarom het 
hier gaat, is de algemeen bekende 'gewone paarden-
bloem'. ~ De paardenbloem werd in zeven enquêtes 
bevraagd in de periode tussen 1914 en 1985. Dat lever-
de ongeveer 2500 data op. Hetzelfde aantal verzamel-
den we uit andere bronnen, zoals dialectwoordenboe-
ken. De paardenbloem kent een grote diversiteit aan 
benamingen. Een mooi voorbeeld daarvan vormt het 
dialect van Gilze-Rijen, waarin verschillende de soorten 
benamingen voorkomen: piesblom verwijst naar de 
plant met gele bloem; hemel, hel, of vagevuur naar de 
plant met pluis- 51 bol; muIlekdistel naar de bladrozet; 
kneenevoeier naar het groen voor dierlijke consumptie; 
en molslaoi naar het groen voor menselijke consumptie. 
Het is onmogelijk om in dit boekje alle namen van de 
paardenbloem te behandelen. Daarom zullen we in dit 
hoofdstuk alleen een aantal interessante benoemings-
motieven aan de orde stellen.  
HENGSTENBLOEM Ondanks het feit dat paarden in de 
wei wel degelijk paardenbloemen eten, vermelden de 
meeste studies dat paarden geen paardenbloemen lus-

ten. In het algemeen gaat men er daarom vanuit dat het 
element 'paard' in paardenbloem dateert uit een tijd 
waarin het paard nog niet speciaal als een nuttig dier 
beschouwd werd. Kortom: men kent aan 'paard' een 
algemene negatieve betekenis toe, zoals ook te vinden 
zou zijn bij paardenkamille voor de valse kamille. Maar 
dat klopt niet, want de niet-eetbare paardenkastanje 
(Aesculus 1.) werd pas in de zestiende eeuw in Europa 
ingevoerd, toen het paard intussen allang zijn nut bewe-
zen had. Het komt er dus eigenlijk op neer dat een slui-
tende verklaring voor de naam paardenbloem ontbreekt. 
Ook in Friesland vinden we het paard terug in de bena-
mingen hynstenblom of hengstenbloem en hengsten-
blad. Uitsluitend op Terschelling wordt de naam horse-
bloem gebruikt, verwijzend naar het Engelse horse.  
HONDSBLOEM Volksnamen met het element 'hand' heb-
ben bij plantennamen vrijwel altijd een negatieve bete-
kenis. De PLAND telt wat dat betreft liefst tweeduizend 
treffers en de enige uitzonderingen met een positieve 
betekenis zijn de namen, waarbij gezinspeeld wordt op 
uiterlijkheden, zoals in hondsribbe (weegbree). Anders 
dan bij 'paard' ligt de negatieve betekenis van 'hand' 
vast. We zien dat oak in Duitse volksnamen van planten. 
Het hele noordoosten van het taalgebied tot aan Arnhem 
en Utrecht toe kent volksnamen met 'hand' voor de 

paardenbloem. De meest voorkomende types zijn hond-
bloem, hondsbloem, hondtong(bloem), hondenpol en 
hondtop.  
PISBLOEM Door de eetbaarheid van de bladeren zijn 
aparte volksnamen ontstaan voor de plant in zijn geheel 
of voor het door mens of dier eetbare gedeelte ervan. 
Vooral de wat bleke bladeren, die gevonden werden on-
der molshopen, werden als sla gegeten. Ze dragen daar-
om ook vaak de naam molsla. Ze lijken nogal op de te-
genwoordig geliefde Italiaanse rucola. In een Frans res-
taurant is pis en lit een normaal voorgerecht, maar voor 
deze naam hoeven we niet naar een Franstalig gebied te 
gaan. Men treft hem aan in Vlaanderen samen met de 
varianten pis-au-lit, pis-en-lit, pislit, pislitbloem en pis-
telit. Pis en lit betekent 'pis in bed' en daarmee komen 
we uit bij de oorsprong van deze benaming: de bladeren 
bevorderen het lozen van urine. Dodoens vermeldt deze 
werking in zijn het Cruijdeboeek van 1554 nog niet, al 
geeft hij daar wel de Franse naam pissen liet. In de druk 
van 1608 is het eten van de bladeren kennelijk wel de-

(Vervolg op pagina 33) 

De Paardenbloem 
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Verslag Koningsdag 2017 

Koningsdag 2017. 

Donderdag 27 april was het weer feest in het dorpshuis ‘Ons Huus’.  Met ruim 55 personen hebben we de 
verjaardag van onze Koning gevierd. De actiefgroep had samen met de beheerders van het dorpshuis 
weer alles uit de kast gehaald om er een prachtige dag van te maken. 

Natuurlijk startte de dag rond 11.00 uur met het Wilhelmus. Dit hebben we samen gezongen voor het 
dorpshuis. Daarna waren er rond om en in het dorpshuis diverse spellen zoals de kruiwagenrace, samen 
met 1 pen schrijven, op de foto met maxima, katapult schieten, enz. Tijdens deze spellen kon men te-
vens een foto speurtocht lopen en oplossen. 

    

Jong en ietsje ouder……iedereen deed mee. 

Om de feestvreugde nog iets te rekken hebben we met elkaar geluncht. We kregen heerlijke soep, beleg-
de broodjes en een broodje kroket. Prima verzorgt door Gina en Ben. Ik denk dat we met zijn allen kun-
nen terug kijken op een geslaagde dag. 

De actiefgroep kan zich nu weer gaan buigen over Koningsdag 2018. 
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Geslaagde sport- en spelmiddag! 
Wat hebben we weer genoten van de sport- en spelmiddag bij VenL. Gelukkig viel het weer reuze mee 
vanmiddag en konden we met maar liefst 70 kinderen lekker buiten genieten van een partijtje voetbal, 
spelletjes, springkussen of zo maar lekker bouwen met mega grote legoblokken. Zonder deze kids geen 
sport- en spelmiddag. En heel fijn dat er altijd weer zoveel jongens en meisjes van onze ‘oudere jeugd’ 
zijn die willen helpen. Ook zonder hen geen sport- en spelmiddag. En dan vooral ook niet te vergeten 
ons trouwe barpersoneel, Dinie met behulp van Jannie en Corine. Dank jullie wel voor het verzorgen van 
de ranja en het bakken van héél véél frietjes! En dan hebben we ook nog de VenL Ondernemers. Dankzij 
hen hadden we dit jaar weer de mogelijkheid om spelletjes te huren. Een heel groot succes! Bedankt 
daarvoor! Neem gauw een kijkje in het foto album en geniet nog even van deze geslaagde middag. Tot 
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gelijk gewoon geworden: daer door comter meer pisse 
inde blase gesoncken dan de ionge kinderen wei machtig 
zijn in te houden in sonderheydt als sy slapen: waerom 
dat sy daer door onwetens ende tegen heuren danck in 't 
bedde pissen ende am die oorsaecke wort dit cruydt Pis-
sebedde geheeten. In heel Zeeland en West-Vlaanderen 
gebruikt men de naam beddepisser, in de rest van België 
soms pissebed, beddepisbloem, pissesla, maar meestal 
het iets simpelere pis(se)bloem. Daarnaast komen in het-
zeIfde gebied de namen zeik(e)bloem, zeikebed, zeikpla-
ten, zeiker, zeiksla en paard(e)zeiker voor. Ook de spot-
tende, semi-Latijnse naam Jontania 'fonteinplant', in 
1945 opgetekend in Amby bij Maastricht, hoort bij deze 
groep.  
MOLSLA EN KONIJNENBLAD De bladeren werden vooral 
vroeger als sla gegeten. Over de vochtige gevolgen daar-
van in de naamgeving hebben we het hierboven al ge-
had, maar oak de eetbaarheid als zodanig heeft heel wat 
namen opgeleverd. Vooral in benamingen met sla: sla
(bloem), jleurissla, hondensla, meers(kes)sla, meisla, 
melksla, mol(len)sla(bloem), paardensla, pissesla, steek-
sla, suikerijsla, veldsla, zeiksla, salade(bloem), honden-
bloemensalade, kettingsalade, mol(len)salade, paarden-
salade, pissalade, en suikerijsalade. ~ De bladeren waren 
ook een goedkoop en makkelijk te vergaren voedsel voor 
konijnen, vandaar: konijnensla, konijnensalade, konij-
nenblad, konijnenbloem, konijnendistel, konijneneten, 
konijnengras, konijnengroen, konijnenvoer en konijnen-
oor. Naast konijnen zijn kennelijk ook ganzen dol op de 
paardenbloem, zoals blijkt uit ganzenbloem, ganzentong
(ebloem) en ganstong, met omvormingen (gaosteme, 
goastom en goadstom) en herinterpretaties als gans-
stomp, gauwstom(bloem) en goudstang.  De bladeren 
van de paardenbloem worden in het noorden van Bel-
gisch Limburg gebruikt als ingrediënt voor kruidkoek. De 
volksnamen koekkruid, kruidkoek en kruidkoekbloem 
laten daarover geen misverstand bestaan.  
PLUISBOL De pluisbol bestaat uit pluisvormige zaadjes 
(paardepluis, poesjes, pluimbol, pluimpjes, tikselpluim en 
poesbloem) die zich met de wind verspreiden. Tezamen 

vormen ze een wit, transparant bolletje dat lijkt op het 
schijnsel om een lamp of kaars, vandaar de benamingen 
lampje), kaarsje en kaarsjesbloem. De stengel lijkt met 
deze pluizige substantie ook op een plumeautje, zoals 
blijkt uit paardepoetser, poetser, lampeblazer en lampe-
poetser. Het wegblazen van de zaadpluisjes, vooral door 
kinderen, leidde tot de benamingen blaasbloem en uitbla-
zertje. De weggeblazen zaadpluisjes kunnen ver door de 
lucht zweven, waardoor het wegblazen ervan door kin-
deren ook beschouwd werd als het overbrengen van een 
boodschap. Hierop duiden de namen boodschaploper, 
tingebrenger en brievenbesteller voor de zaadpluisjes.  
Het wegblazen heeft soms ook een orakelfunctie 
(tovenaartje). Het aantal keren dat er moet worden ge-
blazen om alle zaadpluisjes te verwijderen van de bloem-
bodem heeft daarbij voorspellende waarde. Na een vast 
aantal keren blazen kunnen de resterende zaadpluisjes 
worden geteld. Die zouden dan antwoord geven op ver-
schillende vragen, zoals het aantal jaren dat men nog te 
leven heeft, het aantal jaren dat men nog van het huwe-
lijk verwijderd is of welk uur van de dag het is (slag-
watuur-is-het, horloge(tje) en klokkenbloem). Uit de be-

naming hemel-helof-vagevuur blijkt dat zelfs de vraag 
waar men na zijn dood terecht zal komen kan worden 
beantwoord. De lege bloembodem die overblijft als de 
pluizen zich verspreid hebben, heeft 'de gedaente van 
caele oft geschoren Monnickscoppen' (Dodoens r608). De 
volksnamen die daarop teruggaan dateren al uit het mid-
den van de veertiende eeuw en leven voort in de types 
paap, paapmuts, papeblad, papebloem(enkruid), 
papekruid, papemuts, papestek, papestoel, papestronk 
en wellicht ook prapekop.  
KETTINGBLOEM Ook de holle stelen van de paarden-
bloem hebben geleid tot volksnamen. Kinderen steken 
het dunne bovenste deel in het dikke onderste deel van 
de holle stengel, waardoor een ring ontstaat die gebruikt 
kan worden als oorbel (oorring). Met de aldus gevormde 
ringen kunnen kettingen gevormd worden. De benamin-
gen keten, ketenbloem, ketenkruid, ketenplant, keten-
stok, ketenstruik, ketting, kettingbloem, kettelingspollen-
bloem, kettingenstronk, kettingplant, ketting(s)pol en 
kettingsalade zijn op dit gebruik gebaseerd. Het Friese 
kr6lstille of krulsteel gaat op een ander spelletje terug. 
De kinderen splijten de holle stengel aan beide uiteinden, 
leggen hem in water, waarna de uiteinden van de steel 
vanzelf omkrullen.  
MELKBLOEM De stengel bevat wit melksap, dat in aanra-
king met de huid een moeilijk te verwijderen bruine vlek 
achterlaat. Deze opvallende eigenschap van het paarden-
bloemsap lijkt verantwoordelijk te zijn voor de grote vari-
eteit van volksnamen met het element 'melk': melkblad, 
melkbloem, meIkdisteI, meIkdisteibloem, melker, 
meIkgroente, melkkruid, melkplant, melkriet, melksla, 
melkstruik, melkwied, melkwiedbloem, melkwiedseI, 
melkwispel en melkgoed. Voor de consumptie van de 
paardenbloem zocht men in weiden speciaal naar exem-
plaren die onder molshopen groeiden, omdat de bladeren 
daarvan geel en mals waren en nog niet bitter van 
smaak. In r698 omschrijft Blankaart dit in Den Neder-
landschen Herbarius ofte Kruid- 57 58 boek als volgt: 'De 
groene tengere bladen werden wel by salade gegeten: 
voornamelyk als die onder mols-hoopen eerst uitkomen, 
en de bladen dan nog wit zyn, dan soo hebben sy nog 

geen bittere smaak.' om dezelfde reden overigens kweekt 
men witlof sinds 1834 onder zand. De benamingen zoer-
melk, zoermelksbloem, zoerdistel en bitterplant wijzen op 
de zure of bittere smaak van de paardenbloem.  
CONCLUSIE 
Het is wonderlijk dat een simpele plant als de paarden-
bloem zoveel verschillende volksnamen is gaan dragen. 
Een groot deel daarvan is hier nog niet eens aan de orde 
geweest. De naamgeving wordt zeer beïnvloed door de 
consumptie, de bladvorm dan wel het onkruidkarakter. 
De duidelijke, felle, goudgele kleur van de bloemen 
speelt in de naamgeving merkwaardigerwijs geen enkele 
rol. Vrijwel heel Nederlandstalig België kent benamingen 
die berusten op een eetgewoonte. Het is opvallend hoe 
nauw het Zeeuws zich hier bij het gebruik in West-
Vlaanderen aansluit. Voor de rest is Nederland verdeeld 
in westelijke en zuidelijke samenstellingen met 'paard', 
Friese met 'hengst' en noordoostelijke met 'hond'. Cen-
traal komen ook nog samenstellingen met 'distel' voor op 
grond van de bladvorm. 

(Vervolg van pagina 28) 

De Paardenbloem 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

 
De komende tijd zal Ben weinig in het dorpshuis aanwezig zijn. In verband met een hernia en een tia 
kan hij tijdelijk zijn werkzaamheden niet verrichten. Gina zal samen met o.a. Alie en Piet het dorpshuis 
runnen. Ben is herstellende en bezig met een revalidatieprogramma. Gelukkig zijn de vooruitzichten po-
sitief en is het de verwachting dat hij volledig herstelt.  
  
Wij zullen zorgen dat in ieder geval alle vaste gebruikers bediend worden en dat de normale openingstij-
den zoveel mogelijk gehandhaafd worden. Ook alle geplande feestjes zullen wij met plezier verzorgen. 
En als u binnenkort iets wilt organiseren in het dorpshuis, een feestje wilt vieren of als u andere vragen 
heeft: u kunt ons gewoon bereiken via telefoonnummer: 06 27284949. 
 

SNACK ACTIE MAAND Juni 
4 patat met 4 kroketten of frikandellen    € 11,00 

 
Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tij-
dens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant 
(keuken)  van Ons Huus 
 
Gewijzigde openingstijden in  mei (Onder voorbehoud, afhankelijk 
van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  van 13.00 tot 17.00 uur  
Woensdag  vanaf 19.00 uur 
Donderdag vanaf 19.00 uur 
Vrijdag  gesloten 
Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur  
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur. 
Terras geopend:     Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur. 
 
In het Pinksterweekend (3, 4 en 5 juni) zijn we geopend vanaf ca. 11.00 uur 

P.S. Heeft u iets te 
vieren?  

Loop even binnen, 
dan kunnen we on-
der het genot van 

een kopje koffie uw 
wensen en onze 

mogelijkheden be-
spreken. 

Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
Tel. 06 2728 4949 
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Kerkdiensten  

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. 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broekland, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zondag 4 juni Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 10 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 18 juni Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 24 juni Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 2 juli Eucharistieviering met Pastor H Hofstede 
Zaterdag 8juli Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en R den Hartog 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 4 juni Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en Ronald den hartog 
Zondag 11 juni Eerste H Communie met pastoor P Daggenvoorde  
Zondag 18 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Vrijdag 23 juni H Hart van Jezus Eucharistieviering met pastor Sebastian om 18.30 uur 
Zondag  25 juni Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde  
Donderdag 29 juni Petrus en Paulus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 18.30 uur 
Zondag 2 juli Eucharistieviering met pater J Hulshof 
Zondag 9 juli Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Op vrijdag 13 juni is er in de MF ruimte van de school  op de Vecht een Antoniusviering met pastoor P Daggenvoor-
de en het koor Inbetween om 19.00 uur na afloop is er koffie thee of limonade en tijd om elkaar te ontmoeten 
 
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken  
Locatieraad en pastoraatsgroep 
Geloofsgemeenschap van de H Antonius 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
Juni 2017: 

 
04 juni 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
  1e Pinksterdag Lokatie:  Farm4You, Vellertweg 15 
11 juni 10.00 uur Dienst met Ds. W. Westerveld  
18 juni 10.00 uur Dienst met Ds, J. Alma, Veenendaal 
25 juni 10.00 uur Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen  
02 juli 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst  
      Heilig Avondmaal 

file://///eucharistieviering
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Een wandeling 2. 
Wij zijn al een heel eind op weg met de wandeling 
(tot de eekschuur) maar deze keer komen we niet 
verder dan de herberg “De Jonas”. Daar werden 
veel verkopingen gehouden, zoals van rijzen, hout, 
gras, haver en rogge maar ook tienden. Wat zijn 
tienden? Dat was vroeger een soort belasting. Van 
elke tien gasten rogge moest men een gast laten 
staan, die werden dan publiekelijk verkocht. Een 
gast rogge is een samenbundeling van acht scho-
ven omwonden met een zeel. 
Notaris de heer Bekking en zijn kandidaat-notaris 
de heer van Wijk kwamen op de fiets naar De Jo-
nas. Zij gingen in de kamer voor het raam zitten. 
Buiten voor het opgeschoven raam stond op een 
ton afslager Bunte en voor de herberg werden 
schragen gezet en daarop planken gelegd. Daar 
zaten dan de kopers op.  
Dan werd er een perceel gras eerst ingezet en la-
ter getrokken. Er was wel wat te verdienen door 
mee te bieden, maar je kon ook zomaar een per-
ceel aan de broek krijgen.  
Er werden op zo’n dag wel 200 per-
celen gras verkocht, van de heren 
Mulder ten Cate, Hering van de 
poel, te Riele en de Diaconie. 
Bij ons kregen ze een dubbeltje 
van elk perceel, dus fl 20,-- daarbij 
kwamen dan nog de consumpties, 
de bedienden Jansen en Krijgsman 
liepen in witte schortjes rond. 
Als de verkoop afgelopen was gin-
gen ze allemaal naar binnen en 
werd het ’s avonds laat voordat ze 
weer vertrokken. 
De mooiste dag vond ik de Oude-
jaarsdag. ’s Morgens vroeg moest 
de boel schoon, d.w.z. het vuile 
zand van de vloer en weer een 
schoon laagje wit zand erover. 
Het liep de hele dag door met klanten die drank 
kwamen halen, ze kregen dan meteen een Nieuw-
jaarsborrel. Vooral ’s avonds werd het erg druk. 
De grote kachel brandde dan goed, om die kachel 
zat een dikke ijzeren ring, daar konden de klanten 
de voeten opzetten. En als Olde Willem dan gearri-
veerd was, kwamen de verhalen op gang. Olde 
Willem zijn grootvader was met de helm geboren, 
hij wist dingen te voorspellen die zouden komen. 
In die tijd van Willem z’n grootvader liepen er nog 
geen treinen. Hij zei dan: “Jullie zullen daar bij 
Vaassen nog eens rijtuigen zien rijden zonder 
paarden”. En het is nog uitgekomen ook. 
Dan begon Willem de verhalen van zijn grootvader 
te vertellen. Op een avond kwam er een oud 
vrouwtje bij een boerderij en vroeg om onderdak. 
De boer, de vrouw, de meid en de knecht zaten 

om de ronde tafel karnemelkse pap met paarden-
bonen te eten. Het vrouwtje mocht mee-eten, 
maar ze hield haar zwarte mantel aan en een slui-
er om haar hoofd. Na het eten gingen de knecht 

en de boer naar de stal om de paarden te voeren. 
De boer zei tegen de knecht:”ik vertrouw het niet, 

ik geloof dat die vrouw een man is en ik ben ook 
benieuwd wat er in haar spoormandje zit dat ze bij 
haar heeft”. Maar zei de boer: “daar komen we 
nog wel achter”. Hij zei tegen de knecht: “jij komt 

met een mandje met appels in de kamer, dan ga ik 
die appels uitdelen en dat doe ik als volgt. Ik gooi 
naar iedereen een appel, want weet je het zit zo: 
als een man een appel moet vangen doet hij zijn 

benen bij elkaar, als een vrouw een appel moet 
vangen doet ze haar benen van elkaar om zo een 
schoot te vormen om de appels op te vangen”. En 
het ging zoals de boer had voorzien, het vrouwtje 

deed de benen bij elkaar om de appel op te van-
gen.  
De boer zei tegen het vrouwtje dat ze op de kel-

derzolder kon slapen. Ze deed dit en nam het 

spoormandje mee. Toen ze op de zolder was gin-
gen de boer en de knecht overleg-
gen. De boer zei tegen de knecht 

dat hij in de stal bij de paarden 
moest gaan staan en zich dan ach-
ter een bos stro moest verstoppen, 

want het vrouwtje had natuurlijk 

gehoord dat er iemand de wacht 
moest houden. Midden in de nacht 
kwam het vrouwtje, ze was nu een 
man, de zolder af en liep dadelijk 

naar de smalle deur van de paar-
denstal. De meeste stallen hadden 

toen een smalle deur waar net een 
man door kon. De man dacht dat 

daar wel de knecht achter zou staan 
en stootte met een degen, niet in de knecht, maar 
in de bos stro. De knecht kwam achter de bos stro 
vandaag en sloeg de man bewusteloos, hij ge-

bruikte daarvoor een knuppel. De boer kwam erbij 

en ze doorzochten eerst het mandje, daarin zaten 
inbrekerswerktuigen en een fluitje. De knecht ging 
met de knuppel bij de achterdeur staan en blies op 

het fluitje. Op het eerste fluitje kwam er meteen 
een kerel te voorschijn, hij kreeg een klap met de 
knuppel van de knecht en lag ook voor Pampus. 

Het ging zo door tot er zeven mannen lagen. Ze 
werden allemaal ontwapend en in de kelder opge-
sloten. De volgende ochtend werden ze door de 
politie opgehaald en naar de gevangenis achter de 

kerk in Vaassen gebracht. En vertelde Olde Willem 
verder, als de boer dat met de appels niet gedaan 
had, dan was hij beroofd en zijn boerderij mis-
schien wel verwoest, want zo ging dat vroeger. 

Door dat verhaal was het doodstil in de kamer, 
maar ik kon die nacht niet slapen. 

Wandelingen door G. Schipper 
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