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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 

Startactiviteit  
PCBO De Diamant Beemte 1-9-2017 

 
Normaliter organiseren we altijd een startactiviteit aan het begin van het schooljaar 
om nader met elkaar kennis te maken en weer bij te praten na de zomervakantie. 
Meestal was dit een mooie fietstocht door de omgeving. 
Dit jaar was het wederom een fietstocht, maar de opzet was iets anders. Omdat we 
nu samen zijn met nog 2 andere scholen uit Zuidbroek, vonden we het een leuk idee 
om langs alle locaties van de Diamant te fietsen en deze ook eens te bezoeken en van 
binnen te bekijken. 
De fietstocht startte voor iedereen op de eigen locaties en eindigt daar ook weer. De 
hoofdzaak was de andere locaties te bezoeken en daar een paar vraagjes te beant-
woorden. Van iedereen hebben we hele leuke reacties ontvangen hierover. Het was 
erg leuk om eens bij elkaar binnen te kijken. 
Als laatste was er nog de selfie-opdracht. Iedereen moest een leuke/originele selfie 
maken van zichzelf en opsturen naar een speciaal mailadres. Hieronder de selfies die 
door de deelnemers van de locatie Beemte gemaakt zijn. 

 
En de winnaars zijn geworden: groep 1: fam. Mul-
der, fam. Van Lohuizen/Kamphuis en fam. Ben-
nink 
Van harte gefeliciteerd allemaal!!! 
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Algemene informatie/Agenda 

Bibliotheek bus Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Wijkagent Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) 

Sociaal werkster Spreekuur in “Ons Huus” iedere eerste woensdag van de maand (in de even 
weken) van 13:30 -15:30. Tel: 088-784 6464 of 06 25009728. 
E-mail: h.mook@stimenz.nl 

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  

     
14-10  Mannenavond Aktief Ons Huus groep 
18-10  Zijactief ledenavond 
27-10  Halloweenparty Aktief Ons Huus groep 
27-10  Rock Solid (deelname Halloween) 
  3-11  Lady’s Night Aktief Ons Huus groep 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

mailto:deratelaar@gmail.com
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Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 

Di 3 + wo 4 okt 

Di 31 okt + wo 1 nov 

Di 12 + wo 13 dec 

  

Di 6 febr + wo 7 febr 

Beste lezers, 
 

We hebben weer een leuke Ratelaar voor u samengesteld. Van allerlei berichten en activiteiten, ik zal 
zeggen ga er lekker even voor zitten. De Aktief Ons Huus groep heeft de komende tijd weer drie activi-
teiten voor de boeg. Het begint op 14 oktober met de EERSTE mannenavond in het Dorpshuis. Dus man-
nen maak jullie borst maar nat! Of misschien beter de inwendige mens want ik heb begrepen dat er ge-
noeg te eten en drinken is. Later volgen Halloween en de Ladies Night zie verder in dit nummer. 
 
Ook wil ik de Beemte preventie app nog weer eens even onder de aandacht brengen. Afgelopen week 
werden we toch weer even gewaarschuwd door een buurtbewoner dat er een insluiper actief was. Heel 
fijn want dan kan iedereen op tijd ramen en deuren sluiten en alert zijn. Zit u nog niet in de app? Mail 
uw telefoonnummer naar willem@beemte.nl en u wordt toegevoegd. Gebruik de app alleen voor buurt-
preventie s.v.p. 
 
De jongerengroep Rock Solid onder leiding van Bram Neuteboom-Spijker is ook weer begonnen na de 
vakantie. Ze zijn gezellig een avondje gaan lasergamen om het seizoen weer even leuk te starten. De 
volgende keer sluit de groep aan bij de Halloweenspooktocht op 27 oktober. 
Verder ben ik zelf op bezoek geweest bij bijenimker Jan in de Beemte. We hebben een foto van Jan op 
de voorzijde van de Ratelaar geplaatst. Verderop leest u een verhaaltje over Jan zijn hobby en ziet u wat 
foto’s. Jan heeft mij vol enthousiasme verteld over zijn hobby en mij de bijen laten zien, het was een in-
teressante middag. 
 
Als laatste wil ik vragen of er mensen zijn die ons redactieteam willen komen versterken? Als u interesse 
heeft mail ons of benader één van de redactieleden. Uw hulp is van harte welkom. 
 
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier.  
 

Marjan van Assen 

mailto:willem@beemte.nl
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Starterswoningen Beemte Broekland 

Beste Beemtenaren / leden van DHV “Ons Huus” 
 
Hierbij verslag van de bijeenkomsten op 29 juni ’17 en 
28 juni ’17 over de starterswoningen in de Beemte. 
 
Aanleiding van de bijeenkomsten 
In de loop van 2016 is een groep jongeren met elkaar in 
gesprek gegaan over hun behoefte aan starterswoningen 
in de Beemte. De conclusie is dat er een voldoende grote 
groep is om een dergelijk project te realiseren. In de zo-
mer hebben een aantal Beemtenaren en de jongeren met 
Reinier Gieteling van Redon Bouw BV gesproken over zijn 
ervaringen met een vergelijkbaar project in Hoenderloo. 
 
Ieder najaar heeft de buurt en belangenvereniging een 
overleg met de wethouder. Afgelopen keer is de behoefte 
van de jongeren aan de orde gesteld. In dit gesprek is 
een aantal punten genoemd: 

De provincie, die uiteindelijk toestemming moet ge-
ven, is zeer terughoudend bij nieuwbouw in het 
buitengebied; 

Realisatie is alleen mogelijk als de hele gemeenschap 
erachter staat; 

Een project waarbij de gemeenschap als geheel een 
voordeel heeft maakt meer kans. 

Er is afgesproken om met de stedenbouwkundige een 
grove schets van het plan te bespreken. 
 
10 maart is er een gesprek met de stedenbouwkundigen 
geweest over mogelijke locaties. Mogelijkheden en be-
perkingen in en rond de Beemte voor de bouw van 10 – 
15 huizen zijn de revue gepasseerd. Ook hier is weer 
naar voren gekomen dat het niet eenvoudig is om tot 
een akkoord voor een plan te komen. Echter er is ook 
overduidelijk op tafel gekomen dat een plan wat bij-
draagt aan de leefbaarheid van de Beemte als geheel 
kans maakt. 
 
Tijdens de ledenvergadering van de buurt en belangen-
vereniging zijn de ontwikkelingen rond de woningbouw 
besproken. Hier is toegezegd twee avonden te organise-
ren. 
 
Conclusie van de bijeenkomst met de leden van DHV 
“Ons Huus” 
De leden van DHV “Ons Huus” delen het inzicht dat het 
belangrijk is voor de Beemte om huisvesting voor jonge-
ren te organiseren. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en 
vergroot kansen dat de voorzieningen als de school en 
Ons Huus vitaal blijven. 
 
Vervolgens is gesproken over de mogelijkheden om (een 
deel van) de grond van de vereniging in het dorp voor de 
bouw van deze woningen aan te wenden. De slotconclu-
sie van dit gesprek is dat de leden mee zullen werken 
aan de ontwikkeling van woningbouw op haar grond. Een 
natuurlijke voorwaarde hierbij is dat de middelen die 
daardoor beschikbaar komen worden ingezet om de 
overblijvende voorzieningen te verbeteren en uit te brei-
den. Daarbij zijn twee opties genoemd: het verbeteren 
van de zaal of verwerving elders van grond voor een 
sportveld. Verdere ontwikkeling en keuze tussen deze 
alternatieven zullen gelijktijdig met de ontwikkeling van 
de plannen voor de woningbouw plaatsvinden. 
 
Conclusie van de bijeenkomst met Beemtenaren en an-
dere betrokkenen 
De deelnemers aan deze bijeenkomst vulden vijf grote 
tafels in de foyer van Ons Huus. In een korte opening is 
ingegaan op de aanleiding voor deze avond en is kort 
verslag gedaan van de bijeenkomst met de leden van 

DHV “Ons Huus”. 
 
Vervolgens is de aanwezigen gevraagd per tafel over de 
mogelijkheden van woningen voor de jongeren van de 
Beemte in gesprek te gaan. Daarbij is met name aan-
dacht te geven aan de mogelijkheden van de bouw op 
het sportveld en terug te komen met antwoorden op de 
volgende vragen: 

Wat levert de bouw van woningen op het sportveld 
de Beemter gemeenschap op? 

Bij welke bezwaren moet bij de bouw rekening wor-
den gehouden? 

Wat zijn de onoverkomelijke bezwaren tegen de 
bouw op het sportveld? 

 
Tijdens de terugkoppeling kwam het volgende beeld naar 
voren: 

Woningbouw voor jongeren in de Beemte is nodig, 
hier is echter een variëteit aan woningen wense-
lijk. Waarvan enkele ook geschikt zijn om lager 
dan alleen in de startfase van een gezin te bewo-
nen; 

Tegen de bouw op het sportveld is zowel bij woning-
zoekenden als aanwonenden weerstand. De wo-
ningzoekenden hebben vooral behoefte aan een 
woning in het lint wat als het ware de Beemte 
vormt. Aanwonenden vinden het zonde om de 
openbare ruimte die het sportveld nu biedt voor 
woningbouw aan te wenden. Het zou een terug-
gang betekenen in de kwaliteit van het wonen op 
de Beemte. 

Uit het overleg komt een aantal alternatieve locaties 
op particuliere grond in “het lint” naar voren die 
de voorkeur hebben. 

 
Vervolgens is de avond afgesloten met de toezegging dit 
verslag op te stellen en een blik op de vervolgstappen te 
geven. 
 
Mogelijk vervolg 
De directe betrokkenheid vanuit de dorpshuisvereniging 
“Ons Huus” en de Buurt en Belangenvereniging was inge-
geven door het feit dat de bouw mogelijk plaats kon vin-
den op gemeenschapsgrond. Nu deze optie duidelijk van 
tafel is, is een directe betrokkenheid van de besturen van 
deze verenigingen bij dit initiatief minder voor de hand 
liggend. 
 
Een volgende stap is dat de potentiele bewoners met de 
particuliere grondeigenaren tot een plan voor woningen 
komen en dat ter toetsing bij de gemeente en de provin-
cie indienen. 
 
Mocht dit verslag onder een grote groep lezers aanleiding 
zijn om het onderwerp nogmaals te bespreken om tot 
een mogelijk ander inzicht te komen, is dat zeker moge-
lijk. 
 
Met dank aan alle betrokken om hun tijd voor hun in-
breng in dit proces vrij te maken. 
 
Beemte Broekland, 30 juni 2017 
 
 
Saco Bekius 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  
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Wandelingen door G. Schipper  

Een wandeling 4 
Met deze aflevering van de wandeling proberen we 
nog een paar oude voorvallen naar voren te bren-
gen. 
We verlaten de Jonas en gaan richting Wenum 
langs het kanaal. Ongeveer 100 meter voor de 
brug stond een paal waar een bord op bevestigd 
was met het opschrift “strijk”. Dat betekende dat 
de zeilschepen de zeilen moesten strijken om on-
der de brug door te komen. 
Op zo’n wandeling kwam je algauw allerlei bekende 
mensen tegen. Een paar voorbeelden hiervan, 
Lammert de Vlim, de man met de knerpende krui-
wagen die appels gestolen had bij de familie Wage-
naar. Lammert liep altijd langs de wegen met zijn 
kruiwagen om gras voor zijn geiten te plukken. In 
de bak van de kruiwagen lag altijd een pluk gras of 
strooisel, maar onder het gras lag meestal iets ver-
borgen dat hij hier of daar gegapt had, bijvoor-
beeld een kip, een konijn, aardappelen of groen-
ten. De Vlim is wel oud geworden, maar hij is op 
een nare manier aan zijn eind gekomen. Tijdens 
een van zijn nachtelijke tochten is hij in een mod-
dersloot gelopen, de volgende ochtend vonden de 
buren hem daar, hij was gestikt in de modder. 
De volgende die we tegen kwamen was meneer X. 
Hij begon al dadelijk te praten over de ziekten van 
zijn vrouw, maar ze was alweer aan de beterende 
hand. De verpleegster kwam elke dag en verzorgde 
haar. Toen de zuster de eerste keer kwam zei ze 
tegen meneer X: “Man, wat ben je toch zwart”. Me-
neer X zei toen tegen de zuster: “dat zal waarach-
tig wel wör wezen, ik heb mien ok al in geen zes 
wèke ë wassen”. Toen wij hem zagen kwam hij 
aanlopen met een kapotte fiets, die er niet meer zo 
florissant uitzag. Meneer X zei tegen ons: “Begriep 
ie noe dat zo’n fietse kapot kan goan, ik heb um 
nog mä 36 jaar ë had”. Toch wel een leuke man 
deze meneer X. 
We zijn nu halverwege “De Poel” en ten westen 
daarvan lag de eendenkooi van stadhouder Willem 
III. Willem III had al voor 1700 de eendenkooi ge-
sticht. Hij had hiervoor verschillende stukken land 
aangekocht, waarschijnlijk van de gemeente Vaas-
sen omdat “De Poel” gemeenschappelijk bezit was. 
De stadhouder had voor de kooiker aan de Eier-
streekweg een huis laten bouwen. Dat huis staat er 

nu nog, het werd destijds bewoond door de familie 
van de Linden. 
Op de grenzen van het aangekochte land kwam 
een paal met een bord eraan bevestigd waarop 
stond “Heerlijkheid Het Loo”. De kooiker zorgde 
voor de eenden in de kooi en als de stadhouder op 
Het Loo was dan moest hij zorgen voor geslachte 
eenden en vogels voor de keuken. In 1913 was de 
eendenkooi er nog en lag helemaal in een bosrand. 
 
Het was tevens de mooiste ijsbaan van de hele 

omgeving. Als het goed vroor en er dus ijs was, 

dan was het daar altijd erg druk en gezellig. 

 Een kraam was er in die tijd nog niet maar er wa-

ren wel mannen die kans zagen wat aan de schaat-

sers te verdienen. Ze gingen naar de herberg en 
kochten een liter jenever voor 64 cent. Ze kregen 
er dan een glaasje zonder voetje bij en gingen die 

jenever verkopen aan diegenen die zich op het ijs 
bevonden. Ze verkochten de jenever vervolgens 
voor een dubbeltje per glaasje. In die tijd zaten er 

toch wel twintig borrels in een liter, dus ze verdien-
den aardig goed. De restanten die ze niet kwijt 
konden dronken ze zelf maar op, want het smaakte 
deze verkopers altijd goed. 
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Dorpshuisvereniging Beemte Broekland 

 
 
Het oktobernummer van 
de Ratelaar alweer. Op 
het moment van dit 
schrijven ziet het er bui-
ten ook echt herfstig uit 
met veel regen. Jammer 
dat de zomer weer voor-
bij is maar de herfst en 
winter brengen ook weer 
veel leuke reuring in het 
Dorpshuis met alle ver-
enigingen die weer be-
gonnen zijn met hun ac-
tiviteiten. 
Ook de dorpshuisvereni-
ging heeft de eerste ver-
gaderingen er weer op-
zitten.  
 
We zijn blij te kunnen melden dat Ben weer voorzichtig begonnen is met zijn werk als beheerder. Fijn 
ook dat er handen waren die het werk bv op het terras deze zomer over konden nemen. Ook een be-
dankje aan diegenen die hebben geholpen het sportveld mooi kort te houden .Het gras groeide bijna 
sneller dan de maaier aankon. Aangezien onze nieuwe maaier niet zo kort maait moet er nog vaker ge-
maaid worden en af en toe zal het gras verwijderd moeten worden. Het is toch een hele klus die weke-
lijks terugkeert. Dank je wel vrijwilligers! 
 
Ook de eerste klussendag zit er weer op. Bedoeling was om het sportveld aan te pakken: gras rond de 
palen maaien, takken snoeien enz. Helaas regende het 9 september zo hard dat de klussers maar bin-
nenshuis aan het werk zijn gegaan. In de kelder was nog e.e.a. op te knappen. Er is nieuwe verlichting 
aangebracht, ook nieuwe noodverlichting en er zijn nieuwe plafondplaten gelegd. Ook een nieuwe 
brandblusser is op verzoek van de inspecteur brandveiligheid geplaatst. Er moet nog geschilderd gaan 
worden en schoongemaakt en dat kan de kelder ook weer gebruikt worden voor bv kinderfeestjes of de 
jongerengroep Rock Solid. Wil je meehelpen met deze klus: van  harte welkom. 
Verder zijn we  nog zoekende naar wat een goed concept is voor de maandelijkse klussendag. Iedereen 
is eigenlijk te druk om een zaterdag te komen helpen………. Een avond zou wellicht beter zijn……. Maar 
het geheel moet natuurlijk nog wel te coördineren zijn: materialen moeten dan aanwezig zijn en dege-
ne die gaat klussen moet weten wat hij moet doen.  Dat is ons inziens nog wat lastig. We hebben er al 
breedvoerig over gesproken maar zijn er nog niet helemaal uit. 
 
Ook de Aktiefgroep heeft weer een aantal leuke activiteiten gepland zoals bv de mannenavond op 14 
oktober, de Halloweenavond en natuurlijk niet te vergeten de Ladiesnight. We zijn erg blij met hun niet 
aflatende enthousiasme om activiteiten te organiseren. Dat brengt geld in het laadje en daar zijn we 
maar al te blij mee. 
Verder hopen we binnenkort eens om tafel te gaan zitten met Plaatselijk Belang de Vecht om te zien of 
we onze krachten kunnen bundelen. 
 
Nu het 's avonds steeds sneller donker wordt willen we u nog graag wijzen op onze verlichtingskoffer. 
Bent u bij het dorpshuis en doet uw verlichting het niet meer schroom dan niet en vraag Ben om hulp. 
Deze koffer hebben we vorig jaar gratis van de ANWB gekregen en dit jaar is er ook al weer een aan-
vulling ontvangen. In de koffer zitten o.a. lampjes voor en achter, batterijen voor de verlichting maar 
ook bandenreparatiedoosje. Doe er uw voordeel mee. 
 
Zo heel veel meer valt er niet te vertellen op dit moment, tot in november. 
Vriendelijke groet, 
 
DHV Ons Huus, 
 
Jacintha,Henk,Martine,Arnold en Mettie 
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PCBO De Diamant Beemte 1 

PCBO De Diamant – Beemte is het schooljaar goed gestart 
 
De school is weer helemaal begonnen. En hoe! Eerst met een fantastische startactiviteit dat geheel ge-
organiseerd werd door de ouderraad. Hoewel de traditionele fietstocht is ingezet, heeft het dit jaar toch 
een wat ander tintje gekregen. De fietstocht vond namelijk plaats langs alle locaties van de Diamant. Op 
elke locaties waren er vragen te beantwoorden. De antwoorden kon je binnen in elk gebouw vinden. 
Hierdoor kregen alle kinderen en ouders de unieke gelegenheid om bij elkaars locatie te kijken. We heb-
ben alleen maar positieve reacties ontvangen van de kinderen en ouders van de Diamant in het Kristal 
en de Diamant ’t Rooster. Er werd enthousiast gereageerd op onze kleinschaligheid en oog voor zowel 
de groep als het individuele kind. De avond is afgesloten met een hapje en drankje. OR: bedankt! 
 
Daarnaast zijn we het schooljaar heel feestelijk begonnen met het schoolreisje voor groep 1 t/m 5 naar 
dierenpark Arnhem. Het is de hele dag droog gebleven! We hebben er gespeeld en dieren gezien! Maar 
een grote schrik voor alle ouders die de kinderen na afloop op school kwamen ophalen: Alleen de juffen 
zaten in de bus, en dus moesten zij uitleggen dat de kinderen in het dierenpark achtergebleven waren. 
Ze waren allemaal naar de haaien! Gelukkig kwamen ze plotseling toch allemaal van onder hun stoelen 
tevoorschijn. Alweer goed afgelopen!  
 
Groep 6, 7 en 8 zijn op kamp geweest. Hierover later meer. Ook deze dagen zijn super geweest! Wat 
fijn dat we het jaar zo geweldig met elkaar zijn begonnen! Dat is nog eens een goed begin! 
 
Volgende week staan de omgekeerde 10-minuten gesprekken gepland. Ouders kunnen de leerkracht 
alles vertellen dat zij belangrijk vinden. Op deze manier willen we een goede samenwerking tussen 
school en ouders bekrachtigen. We vinden het heel belangrijk om goed met ouders samen te werken, 
zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van elk kind. 
 
 
Groep 1/2 van PCBO De Diamant – Beemte gaat op reis 
 
Wij zijn begonnen met het thema: Op reis. 
De kleuters hebben koffers gevuld met spullen die ze graag mee willen nemen op reis. Samen hebben 
we bedacht om een reisbureau en een zwembad met snackbar te bouwen naast de klas. Nu kunnen de 
kleuters echt op reis gaan! Eerst gaan ze kijken waar ze naartoe willen en dan gaan ze met het vliegtuig 
op reis om vervolgens heerlijk in het zwembad te plonsen! Ook zijn we al echt op reis geweest naar Bur-

gers Zoo 
wat was 
dat leuk! In 
de klas 
staat er 
iedere twee 
weken een 
letter cen-
traal. Deze 
keer was 
het de let-
ter ‘’K’’ van 
koffer. De 
hele letter-
tafel stond 
vol met 
meege-
brachte 
spullen van 
thuis die 
allemaal 
beginnen 
met de let-
ter ‘’K’’. 
Gelukkig 
zijn we nog 
lang niet 
klaar met 
reizen! 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Groep 3 van PCBO De Diamant – Beemte leert rekenen met eieren 
 
Onze groep 3 telt dit jaar 3 fanatieke jongens. Na een rustige verkenning van de getallen t/m 10, zijn 

we nu echt begonnen met 
het eer-ste rekenwerk.  
De 5-structuur staat nu 
centraal. Het is van be-
lang dat de kinderen deze 
gaan herkennen en kun-
nen in-zetten om zo snel 
mogelijk van het telwerk 
af te raken. Dit oefenen 
we met vinger-beelden, 
maar ook met eieren. In 
deze les stonden de eie-
ren centraal, of zoals Da-
nil het noemt: “We gaan 
eierhandelaartje spelen!” 
Een rij telt vijf eieren. 
Daar maken we ge-bruik 
van. Bv. de achterste rij 

ligt helemaal vol en we leggen er twee in de voorste rij bij. Hoe-
veel eieren hebben we dan? 5+2=7. De jongens zijn hier al heel goed in. Toppertjes! 
 
 
TOP-nieuws vanuit groep (5/)6/7/8 van PCBO De Diamant - Beemte 
 
Om mooi aan te sluiten bij het thema van onze groep 1/2, zijn we dit jaar met groep 5/6/7/8 bij topon-
dernemers ook gestart met het thema: “Reizen”. Topondernemers is de methode die wij inzetten voor 
onze zaakvakken. Aan de hand van opdracht-
kaarten werken de kinderen aan verschillende 
doelen. Kinderen maken hiervoor bv. Power-
Points, enquêtes, muurkranten, toneelstukken, 
folders en werkstukken. Ze presenteren aan el-
kaar wat ze hebben geleerd om zo kennis te kun-
nen delen met elkaar en te kunnen leren van el-
kaar. Bij de presentaties geven we elkaar ook 
altijd aan wat we een tip voor de volgende pre-
sentatie vinden en wat we een top in de presen-
tatie vinden, zodat iedereen daar weer van kan 
leren. Per thema maken we minimaal 2 opdracht-
kaarten en houden we 1 presentatie. Je mag al-
leen werken, met z’n 2-en of in een klein groep-
je.  
We overleggen vaak en helpen elkaar waar no-
dig. 
Ieder thema starten we met het maken van een 
woordweb passend bij de praatplaat. Het woord-
web van dit thema, hebben we vervolgens omge-
zet in een mindmap. De praatplaat en de mind-
map hebben een centrale plaats in de gang ge-
kregen. Hier omheen bouwen we de komende 

periode ons thema uit. Zo hebben we bv. bij teke-
nen al de opdracht: “Onze vakantie door onze zon-
nebril” gemaakt en heeft ieder kind een Power-
Point over zijn/haar vakantie gemaakt en gepre-
senteerd. Nu maken we allemaal een affiche over 
onze zomervakantie. Ook is de eerste presentatie 
van een opdrachtenkaart geweest. We vinden het 
erg leuk om aan elkaar te laten zien wat we te we-
ten zijn gekomen.  
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Deelname groep 5/6/7/8 van PCBO De Diamant – Beemte aan de “Bike to school verkeers-
quiz” 
 
“Twee grote organisaties werken dit jaar 
samen om het groeiende aantal verkeers-
ongelukken met kwetsbare jonge kinderen 
aan het begin van het nieuwe schooljaar 
te verminderen: Veilig Verkeer Nederland 
en Coop Supermarkten.  
Veilig Verkeer Nederland richt zich daarbij 
net als voorgaande jaren vooral op de au-
tomobilist.  
Op 21 augustus startte de campagne 'De 
scholen zijn weer begonnen' die autobe-
stuurders extra oplettend wil maken in 
deze periode.  

Coop 
richt 
zich 
vooral 
op fiet-
sende 
kin-
deren 
en hun (groot)ouders.  
Het startschot van deze campagne is op 24 augustus met de ‘Grote 
Bike to School Verkeersquiz' gegeven: ruim 300 kinderen van vijf 
scholen gingen in de binnentuin van Dok Zuid te Apeldoorn de strijd 
met elkaar aan in een ludieke quiz op het gebied van verkeersken-
nis. 
 
Tussen de middag werden we met een grote bus opgehaald. Het 
leek wel een schoolreisje! 
De quiz werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum en Saskia 
Weerstand van Zapp-live. Voor onze school zaten Jon (groep 6), Lot-
te (groep 8) en juf Miriam samen met Anna (groep 5) en Lieke 
(groep 7) van het Kompas in het paarse team. Tijdens de quiz kre-
gen we onder andere verkeersborden te zien. Het team dat als eer-
ste op de rode knop drukte mocht uitleggen wat een verkeersdeel-
nemer moet doen bij het zien van dat bord. Na een nek-aan-nekrace 
in de eerste vier rondes kwam de finalevraag: “Hoeveel km fietspad 
ligt er in Nederland?” Wij hadden met 22.000 km de hoogste schat-
ting gemaakt. Het juiste antwoord bleek zelfs 35.000 km te zijn: wij 
kwamen hierdoor als winnaar uit de strijd!!! Ons team en onze sup-
porters wonnen allemaal een knal oranje fietsbel. Alle kinderen heb-
ben ook nog een goodybag gekregen. Daarna werden we ook weer 

met de bus terug naar school gebracht. Het was echt superleuk! 
 
 
Op PCBO De Diamant – Beemte kiezen we zelf de plek waar we het beste kunnen werken 
 
Bij ons op school gaat het soms misschien een beetje anders dan 
op andere scholen. We krijgen taalinstructie van juf Monique, 
spellinginstructie van juf Mariët en bij juf Miriam krijgen we re-
keninstructie of begrijpend lezen. Instructies duren 25 minuten en 
die krijgen we aan de grote instructietafels. Daarnaast kunnen we 
op onze weektaak zelf in-plannen wat we gaan doen en mogen 
we ook zelf bedenken waar we dat het beste kunnen doen. Zo 
mogen we in onze eigen groep werken (beneden of boven op de 
vide), in het samenwerklokaal bij onze onderwijsassistent, juf Eli-
za en we mogen in overleg stil werken in het kamertje naast de 
keuken, de teamkamer of op de gang naast de bovenbouwgroep. 
Zo is er voor iedereen een fijn plekje te vinden om aan de slag te 
gaan met het werk. 

PCBO De Diamant Beemte 3 
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Rekenles poffertjes bakken voor groep 8 van 
PCBO De Diamant - Beemte 
 
Recept lezen: poffertjesmix, 2 eieren, 3 el olie, 800 ml 
melk en dan heel hard kloppen met een vork om tot 
een mooi beslag te komen… Volgens Lotte is 800 ml 
melk best wel heel veel. “Het is meer dan een halve 
liter, zelfs bijna 1 liter, want dat is 1000 ml.” Op de 
vraag welk deel van de liter dit dan is, weten de mei-
den dat er 200 ml overblijft van de liter. 200 ml is 1/5 
deel van een liter, dus dan moet 800 ml wel 4/5 deel 
zijn. Heel goed, maar hoeveel procent is dat dan? 
“Nou”, weet Loïs, 1/5 deel is 20%...” “Dus 4/5 deel is 
dan 80%!” vult Maaike aan.    Super meiden! Die 
breuken-/procentenles hebben jullie heel goed begre-

pen  En groep 6 en 7 wil de volgende keer graag 
weer meehelpen bij het opeten van het resultaat van 
jullie rekenles.  
Wat kan rekenen toch ongelooflijk lekker… eh… leuk 

zijn    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van onze Groep 8 redactie:  
PCBO De Diamant – Beemte heeft geweldig kamp gehad!  
 
6 september 2017. Wij zijn dit jaar op kamp geweest naar….. BEEKBERGEN! Naar camping t’ Spoek! 
Het was superleuk. De heenweg hadden we een beetje pech het regende bijna de hele tijd. Toen we 
aankwamen bij Berg en Bos stopte het met regenen. Eerst gingen we een hoge toren beklimmen, maar 
we moesten wel uitkijken wand de traptreden waren heel glad. Het was een heel mooi uitzicht. We 
konden heel Apeldoorn zien. Daarna gingen we naar een speeltuin, even lekker uitrazen! Toen gingen 
we nog heel even kijken naar de zwijnen en daarna moesten we weer op de fiets op weg naar Beek-
bergen!! En toen we net weer op de fiets gingen… 
Ging het weer regenen! !                Gemaakt door Maaike.  

 
 
Woensdag waren we aangekomen bij de camping.  

PCBO De Diamant Beemte 4 
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PCBO De Diamant Beemte 5 

Toen we aan kwamen was het droog (eindelijk). De spullen waren er ook meteen, dat was fijn want 
we konden gelijk uitpakken en alles opblazen met de pomp. We hebben ook stratego gedaan in het 
bos. Dat was superleuk!!! We hebben in de avond het weerwolven spel gedaan. Dat was ook heel leuk. 
Maaike en ik hebben juf Sanne geholpen met macaroni maken. Het is uiteindelijk echt lekker gewor-
den. Groep 8 mocht langer opblijven. We hebben een fotoshoot gedaan en gek gedanst en een spel 
gedaan. Dat was helemaal leuk.           Gemaakt door Lotte. 

 
Donderdag 7 september. We werden wakker en het was al de 2e dag van kamp. We gingen ons klaar-
maken tandenpoetsen enz. toen gingen we ontbijten, en lekker veel gelachen. Daarna moesten 2 of 3 
kinderen corvee. Daarna mocht je gewoon lekker spelen in de kantine we huurde de kantine eigenlijk. 
Daarna gingen we levend stratego in het bos doen. En bij de camping weer 2 potjes weerwolven. Toen 
kwam de schattige puppy weer langs met zijn baasje! Toen gingen we naar de buurcamping want we 
wouden eigenlijk zwemmen maar het zwembad was gesloten dus daarom gingen we midgetgolfen. We 
hadden heel veel Lol en er waren leuke parkoers. Daarna mochten we nog even in die speeltuin spe-
len. Toen weer op de camping waren de andere juffen er. Ik met nog wat kinderen gingen samen met 
juf Monique de patat ophalen. We aten patat en het was heel lekker! En we hadden veel gelachen. 
Toen was de bonte avond! Er waren toneelstukjes, dansjes enz. daarna gingen de disco lampen aan 
met muziek en chips en cola!! Toen mochten groep 8 nog heeel iets langer opblijven en toen deden we 
doen durf of de waarheid. En toen moesten wij ook gaan slapen.          Gemaakt door Loïs. 

             
We gingen de tassen inpakken en dan omkleden, maar sommige deden het andersom dus eerst om-
kleden en dan tassen inpakken. En dan lekker ontbijten en afwassen. Toen hoorden we dat we niet 
gingen fietsen, sommigen vonden het jammer maar paar ook niet. Ik wilde graag fietsen maar dat 
ging toen niet meer door. Hoe gingen we dan met de auto’s? al onze fietsen werden opgehaald door de 
opa van Rosan en ondertussen werden onzen spullen ingeladen en op school werden de spullen uitge-
laden. Daarna mochten we naar huis.       Gemaakt door Chantal.       
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Buurtfeest Beemte Zuid 2017 1 
Zoals ieder jaar, vindt in het weekend na het Beemterfeest het buurtfeest van Beemte Zuid plaats. Dus 
ook dit jaar. Helaas is het meestal een dag 
in het teken van regen. De organisatoren 
Heidi en Berend, Ronald en Katia, Marko 
en Eveline en René en Maud hadden dan 
ook bedacht om er dit jaar het thema wa-
ter aan te geven, zodat het in ieder geval 
niet in het water kon vallen. Marko en 
Eveline wonen aan het kanaal, dus de per-
fecte locatie.  Aangezien het een feest is 
voor jong en oud moet het ook voor ieder-
een geschikt zijn. Na 4 bijeenkomsten te 
hebben gehad hadden we allerlei spellen 
verzonnen waar iedereen aan kon deelne-
men.  
Er zouden 4 teams komen en de teamcap-
tain moest van tevoren aangeven wie 
waaraan zou deelnemen zodat iedereen 
aan de beurt kwam. Er zou een rolstoel-
race komen, een tijdrit in een kano en via 
een touw over het kanaal heen en weer, 
ook op tijd. Voor de kinderen was er een 
springkussen en een ijscokar (ook wel 
voor de ouderen ;-)) 

 
 
De tenten van de buurt hadden we zo opgezet 
dat je vandaar uit op het kanaal kon kijken bij 
slecht weer. Maar we hadden geluk, op een 
paar drupjes na, bleef het de hele dag droog 
met zelfs de zon erbij! Om 2 uur begon het 
feest met koffie, thee en limonade voor de 
kinderen met wat lekkers erbij. Na de koffie 
werd een welkomstwoord gesproken door 
Marko en werden de groepen ingedeeld. Als 
eerste werd begonnen met de kanorace. In de 
race moest men 2x draaien in het kanaal, hi-
larisch om te zien hoe sommigen in het riet 
terecht kwamen! Om niet te lang te hoeven 
wachten werd de rolstoelrace gelijktijdig ge-
daan. Daarna voor de echte durfal over het 
touw het kanaal over!  
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Buurtfeest Beemte Zuid 2017 2 

Tussendoor kon men genieten van een lekker drankje.  
 
  
 
 
Toen alle wedstrijdjes ge-
speeld waren werd de eind-
stand bepaald en het team 
van Hans Kaal (was ook 
heel fanatiek!!) had dan ook 
gewonnen en was trotse be-
zitter geworden van de 
Beemte Zuid wisselbeker. 
Buitenlucht maakt hongerig! 
Tijdens de borrel werd het 
eten door de Chinees ge-
bracht en kon iedereen ge-
nieten van een heerlijk buf-
fet. Na afloop nog een kopje 
koffie en rond 20.00 uur 
was er helaas een eind ge-
komen aan dit geweldige 
buurtfeest en nu op naar 
volgend jaar! 

Begin juni ontving het bestuur van de BBvBB vanuit Beemte Zuid een verzoek bij te 
dragen aan hun buurtfeest. Zij hadden hiertoe een aanvraag ingediend bij de ge-
meente. Volkomen terecht verwees die weer naar ons. Wij krijgen jaarlijks een sub-
sidie van de gemeente, en dat moet eerst op voordat er extra geld komt. 
Dan is het natuurlijk de vraag wat en hoeveel. Daar hebben we een antwoord op ge-
zocht, wat we ook voor andere buurten kunnen hanteren. Het komt er op neer dat 
we per deelnemer € 4 bij kunnen dragen voor een dergelijk evenement. We kunnen 
dan twee evenementen per jaar ondersteunen of een hele grote.  

Zie het verslag als inspiratie. 
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Imker Jan 

Ik ben op bezoek geweest bij Jan de Heer wonende aan de Beemterweg. Jan heeft een hobby en n.a.v. 
een bezoekje bij mijn buren deze zomer ben ik even bij hem langs gegaan. 
In 1976 is Jan begonnen met het houden van bijen. Hij is geïnteresseerd in de organisatie van een bij-
envolk. Het doel is dat ze de winter doorkomen door honing op te slaan en een veilig onderkomen te 
vinden. 
Bijen gaan zwermen als hun onderdak te klein wordt. Dan splitsen ze zich en gaan zwermen. En zo ko-
men we uit in de tuin van de familie Bomhof. Er hing een zwerm in hun boom. Wim belde imker Jan om 
de zwerm te scheppen. Als Jan niet was gekomen waren ze uit zichzelf weer vertrokken want de boom 
is eigenlijk een tussenstap. De bijen zijn opzoek naar een nieuw onderkomen. Een zwerm bevat één 
koningin en vliegbijen met een welgevulde maag. Daarom zijn ze niet zo stekerig. Hun voorraad voed-
sel is voor drie dagen. 
Zwermen vindt meestal plaats in mei. Jan was dus ook verbaast dat er in augustus nog een zwerm 
hing. Dus hij is ook de redder van deze zwerm want anders hadden ze het waarschijnlijk niet overleeft. 
De zwerm is nog steeds in zijn bezit. 
 
Marjan van Assen 
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Zijactief de Vecht 
 
De ledenavond van woensdag 18 oktober is een creatieve avond. 
Wat we gaan maken is nog niet bekend. Als er extra kosten aan verbonden zijn of als u zelf materiaal 
mee moet brengen, dan hoort u dat nog. 
Locatie Zaal de Groot. Aanvang 20.00 uur. Een kwartier voor aanvang is er koffie en thee. 
Bekijk ook eens de pagina van Zijactief  op de website van Plaatselijk Belang de Vecht. Hierop staan 
nu ook de verslagen van de ledenavonden, de zomeractiviteiten, foto’s, agenda, praatje van de maand 
enz.  
Gewoon leuk om af en toe eens even naar:    zijactief.de-vecht.nl  te gaan. 
Tot Ziens.  
Groetjes Janny 
 

  Deur- / graftakken 
 
 
 

Nog even en dan breekt de kerstperiode weer aan. Uiteraard gaan wij weer deur- / graftakken maken 
op school. Hiervoor zoeken wij weer ‘groen’ en dan met name skimmia, conifeer of nobilis. Als u deze 
groene struiken in de tuin hebt staan en gaat snoeien, dan willen we u vragen of wij dat weer mogen 
gebruiken voor het maken van de deur- / graftakken. 
Als u belangstelling heeft voor een deur- graftak en/of het maken ervan, kunt met Gerdien, Fréda of 
Karlijn contact opnemen (zie onderstaande tel.nrs.) De prijs van een deur- / graftak is net als voorgaan-
de jaren €13 ,- . 

 
   
Gerdien van der Mik   06-38229612   
Karlijn van Herksen 06-30886302 
Fréda Stegeman  06-23017111 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

Het winterseizoen is weer begonnen. De verschillende verenigingen hebben hun weg naar het Dorpshuis weer ge-
vonden. Ben is herstellende van zijn herseninfarct  en pakt langzamerhand weer wat werkzaamheden op. Volgens 
de neuroloog is de verwachting dat hij over een jaar weer de oude zal zijn. Daar hopen we dan ook op, zijn we on-
dertussen anderhalf jaar verder…. Alie heeft gedurende de zomerperiode Ons Huus met veel 
plezier waargenomen. Ook in het winterseizoen zetten we gezamenlijk de schouders eronder. 
 
In oktober hebben we leuke activiteiten gepland staan. Allereerst de landelijke actie de WEEK 
VAN DE FRIET, voor Ons Huus van woensdag 4 oktober t/m zondag 8 oktober, van 17.00 – 
19.00 uur. Kijk op onze site en op facebook voor de friet acties. 
 
Op zaterdag 14 oktober organiseert de Actief Ons Huus Groep voor de eerste keer een Mannenavond. Dit belooft 
een stoere gezellige mannen avond te worden, met demo door politiehondenvereniging adc, diverse stands met 
mannendingen en natuurlijk een hapje en een drankje. Dus mannen……naar Ons Huus op zaterdag de 14e. 
Vrijdagavond 27 oktober gaan we weer griezelen met de Halloween tocht. 
Op vrijdag 3 november wordt de Ladiesnight (2e editie) georganiseerd. Ook dit belooft weer een super gezellige 
avond te worden.  
 
Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet 
e.d. afhalen via de zijkant (keuken)  van Ons Huus 
 
Gewijzigde openingstijden in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhanke-
lijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  van 15.00 tot 17.00 uur en 19.30 -
23.00 uur 
Woensdag  vanaf 19.00 uur 
Donderdag vanaf 19.00 uur 
Vrijdag  afhankelijk van activiteiten 
Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.00 uur  
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.00 – 19.30 uur. 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk. 

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 

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 1 oktober 100 jarig bestaan van de Martinuskerk  
Zondag 8 oktober de Franciscus en Clara dag in Loenen  10.00 uur 
Zaterdag 14 oktober Eucharistieviering met pastoor  P Daggenvoorde 
Zondag 22 oktober woord en Communieviering met werkgroep   
Zaterdag 28 oktober Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Donderdag 2 november de Allerzielenviering om 19.00 uur met pastor I. Kantoci 
Zondag 5 november woord en communieviering met pastor W Vroom 
Zaterdag 11 november vechtseviering met Inbetween en pastoor P Daggenvoorde 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 1 oktober Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
zondag 8 oktober Franciscus en Claradag in Loenen om 10.00 met het gehele team. 
Zondag 15 oktober  Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 22oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 29 oktober  Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Woensdag 1 november Allerheiligen om 18.30 uur eucharistieviering met P Daggenvoorde 
Donderdag 2 november Allerzielen  om 19.00 uur een viering met pastor Sebastian en de uitvaartvrijwilligers 
Zondag 5 november eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 11 november St Maartenviering ( gezinsviering)om 19.00 uur 
Zondag 12 november Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Op zondag 29 oktober is er een herdenkingsviering in de MF ruimte van de school. We herdenken dan 
hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en al onze overledenen. Het koor inbetween verleent haar 
medewerking . het begint om 15.00 uur en aansluitend is er koffie, thee, en tijd om elkaar te ontmoeten 
 
 
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Oktober / November 2017: 
01 oktober  10.00 uur Dienst met Ds. Mw. A.J. Al- van Holst,  
      (Her) bevestiging Kerkenraadsleden  
  
08 oktober  10.00 uur Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen  
15 oktober  10.00 uur Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe 

22 oktober  10.00 uur Dienst met Ds. Mw. J. Eldering, Vaassen  
29 oktober  10.00 uur Dienst met Ds. E. Fokkema, Twello 
05 november 10.00 uur Dienst met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst 
        H.A. viering 
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