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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1 

Zie verder 
 pagina:19 

Nieuws vanuit de directie van PCBO  
‘De Diamant – Beemte’ 
 
We zijn bezig met de laatste weken voor de zomervakantie, af-
nemen van de cito’s het klaarmaken van de portfolio's. Wat 

hebben 
de kin-
deren 
weer ont-
zettend 
hard ge-
werkt. 
We kijken 
ook al-
weer 
vooruit naar volgend schooljaar, de afgelopen 
tijd zijn we bezig geweest met het invullen van 
de nieuwe jaarkalender Er staan weer diverse 
mooie activiteiten op het programma, in oktober 
starten we met een “Kunstproject” allerlei vor-
men van kunst zult u dan terugvinden op school 
met als resultaat een groot kunstwerk voor in de 
school, gemaakt door alle kinderen. Ook zullen 

we dan het Kröller-Müller bezoeken. Kortom genoeg om naar uit te kijken. Voor nu wens ik u allen een 
fijne zomervakantie thuis of onderweg, veel plezier met het “Oranjefeest“ en dan hopen we elkaar 
weer na de vakantie in goede gezondheid te ontmoeten. Hartelijke groet Anneke Kamps van der List. 
 
Uitslag Kangoeroewedstrijd 

Het is al weer een tijdje geleden… Woensdag 21 maart j.l. hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 
meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. Omdat we zo goed ons best gedaan hebben, heeft iedereen 
eind mei een certificaat, een puntenslijper en een smartpuzzeltje gekregen. Wat zijn wij trots op onze 
kanjers! Echt verdiend. 
De groepswinnaars zijn geworden: Jens, Jurre, Sofie, Lucas, Julia en Lotte. Lucas mag zich zelfs onze 
schoolwinnaar noemen. Omdat iedereen zo goed zijn best heeft gedaan, heeft de school een spellen-
pakket gewonnen. Hier zijn wij heel erg blij mee en er wordt ondertussen al druk mee gespeeld. 

Van e 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) of www.politie.nl uw wijk-
agent 

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 

 
02-08   Zomer inloopmiddag Wilhelminazaal 
04-08   Rondje Beemte 
10-08   Zomer in Gelderland 
10,11,12-08 Oranjefeest OVBB 
21-09   Orgelconcert in de Wilhelminakerk 
29-09   Sappers Aktief Ons Huus 

Agenda  

http://www.politie.nl
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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 augustus 2018 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 113 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 mail-
tje met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en 
dan komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mo-
bile telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

Bij de lezer 2018 

Di 3 juli + wo 4 juli 

Di 4 + wo 5 sept 

Di 2 + wo 3 okt 

Di 30 okt + wo 31 okt 

Di 11 + wo 12 dec 

 2019 

Di 5 febr + wo 6 febr 

Beste lezers, 
De zomer in Gelderland komt steeds dichterbij. Denkt u eraan om ieder zondag tussen 17 en 24 uur te 
stemmen? Uw stem telt, dus niet vergeten alstublieft. Laat ons mooie dorp BEEMTE-BROEKLAND op de 
kaart komen deze zomer. 
Natuurlijk hebben we aansluitend ook weer heel veel zin in ons Oranjefeest van de OVBB. Zijn er al-
weer teams aan het conditie trainen voor de zeskamp? Of worden er wagens gemaakt voor de optocht? 
Laten we er een geweldig weekend van maken samen! 
 
En dan denken veel inwoners na over glasvezel. Heeft u al een keuze kunnen maken? Voor Glasvezel 
buitenaf heeft u tot 13 juli de tijd om een abonnement te kiezen. En voor de andere aanbieder Digitale 
Stad Veluwe kunt u zich tot 17 juli inschrijven. 
  
Vrijdagavond 15 juni was er een afsluiting van Rock Solid voor de zomervakantie. Bram Neuteboom-
Spijker ging met zijn jeugd uitgerust met zelfgemaakte vlotten naar het kanaal. Het was nog een hele 
kunst om ze te laten drijven. Onder het genot van drinken en iets lekkers was het een leuke avond. 
Ook kwamen er nog wat ouders/toeschouwers een kopje koffiedrinken. 
 
Dit is de laatste Ratelaar voor de zomer. De volgende komt begin september uit. Wij wensen u allen 
een mooie zomer toe. 
 

Namens de redactie, 
Marjan van Assen 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland  

Woont u in onze buurtschap en bent u nog geen lid van de BBvBB? De Buurt- en Belangenvereniging 
Beemte-Broekland zet zich onder andere in voor: 
 

 Een leefbare omgeving 

 Verkeersveiligheid 

 Regelmatig contact met Gemeente 

 Wijkagent 

 Andere dorpen rondom Apeldoorn 

 Buurtpreventie 

 De ouderen soos 

 De Ratelaar 

 Sinterklaasfeest 

 50+ reis 

 AED (organiseren herhalingscursussen) 

 Financiële ondersteuning activiteiten/projecten in de buurt en nog veel meer! 
 

Ja ik/wij willen lid worden van de Buurt- en Belangenvereniging en betaal per jaar € 5,00 contributie. 
 

Naam: _____________________________________________________ 
 

Adres: _____________________________________________________ 
 

Postcode/Woonplaats: _________________________________________ 
 

Telefoonnummer: ____________________________________________ 
 

Tuurlijk zijn wij ook altijd opzoek naar nieuwe bestuursleden/vrijwilligers die ons willen komen verster-
ken. Dus mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom. 
Ons mailadres is: bb.beemtebroekland@gmail.com 
 

Postadres: BBvBB, Beemterweg 20, 7341 PB Beemte Broekland 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Manege Pothoven 

Voltigeurs Manege Pothoven naar de 
Nederlandse Kampioenschappen. 

 
Voltigeteam 1 van Manege Pothoven heeft zich ge-
kwalificeerd voor deelname aan de Nederlandse 
Kampioenschappen Voltige op 30 juni. Bij voltige 
worden turnoefeningen uitgevoerd op een galoppe-
rend paard. Dit team bestaat uit 6 jonge voltigeurs, 
de oudste is 14 jaar, en zal daarom starten in de 
junioren klasse. Er wordt op dit moment nog hard 
getraind om zo goed mogelijk voor de dag te ko-
men. Zij zullen starten op paard Bangko, dat zich 
in een jaar tijd door doelgerichte training tot een 

betrouwbaar voltigepaard heeft ontwikkeld.  Het 
team Pothoven 1 start om 11.00 uur met de ver-
plichte oefeningen en om 15.00 uur met de vrije 
oefeningen (kür op muziek).  
Bij Manege Pothoven in Beemte-Broekland wordt 
enthousiast gevoltigeerd op zowel beginners als 
gevorderden niveau. Er is nog plaats voor nieuwe 
leden. Iedereen vanaf 6 jaar is van harte welkom 
om een keer mee te trainen. De trainingen vinden 
plaats op woensdag tussen 17.00 uur en 20.00 uur. 
  
Graag vooraf aanmelden via 
  info@manegepothoven.nl 

mailto:info@manegepothoven.nl


De Ratelaar - juli 2018 - Pagina 15 
 

 

 

Aktief  “Ons Huus” groep 

Goede oogst gehad? 
Laat dan uw appels en peren tot sap persen en verpakken door de Sappers uit Voorst. 
Zij komen op 29 september bij dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, 7341 PB Beemte Broekland. 
Belangstelling? Stuur een e-mail met opgave van het aantal geschatte kilo’s naar aktiefons-
huus@outlook.com of bel 06-51557509 ( u kunt de voicemail inspreken) 

 
Hierbij willen wij u, alle senioren van Beemte Broekland en Wenum Wiesel uitnodigen voor een gezellige 
 
                inloopmiddag op 2 augustus a.s. in de Wilhelminazaal van de Wilhelminakerk. 
 
Onder het genot van een kopje koffie of thee, kunnen we elkaar dan ontmoeten, 
om even bij te praten en zo de zomer een klein beetje te doorbreken. 
 
De zaal is open van 14.30 – 16.30 uur. 
U bent van harte welkom (u hoeft zich hiervoor niet aan te melden). 
 
Hartelijke groet, 
COD (christelijke ouderen dienst) . 

Zomer inloopmiddag 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Groep 6/7/8 van PCBO ‘De Diamant – Beemte’ op bezoek bij boer Robert 

 
 
Bij topondernemers werken wij tot aan de zomervakantie aan het thema ‘Boerderij.’ Hiervoor maken 
we verschillende opdrachtkaarten en zijn we op bezoek gegaan bij een melkveebedrijf en een vlees-
veebedrijf.  
Om te beginnen kwam boer Robert bij ons in de groep om ons meer te vertellen over zijn bedrijf met 
melkkoeien. Een week later, mochten we bij hem op bezoek komen voor een rondleiding door de stal-
len. We hebben gezien waar de koeien staan/slapen, hoe en wat ze te eten krijgen (dit mochten we 
ook zelf wel even proeven, maar het smaakte heel vies), we zagen de spermaopslag en de melktank.  
Boer Robert vertelde ons hoe de koeien bevrucht werden. Dat gaat met hele dunne rietjes, waar sper-
ma van een stier inzit. De boer kan zelf kiezen van welke stier ze dan kalveren willen hebben. Ook 
mochten we zelf met de hand een koe proberen te melken. Dat is nog best lastig en leverde lachwek-
kende situaties op. We mochten de verse melk ook even proeven. Sommige kinderen vonden dit heel 
erg lekker, andere toch echt iets minder… Een paar kinderen mochten daarna de kalfjes melk geven, 
dat was natuurlijk helemaal geweldig. Ondertussen knuffelde de andere kinderen met de hond of de 
kittens. 
 
Tot slot kregen alle kinderen een leuke sleutelhanger. Het was een supergeslaagd uitje, waar we veel 
van geleerd hebben. Boer Robert, bedankt! 
(Lees vooral ook de bijdrage van onze groep 8 redactie. Zij hebben geschreven over ons bezoek aan 
het vleesveebedrijf van boer Hissink.) 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

Van onze groep 8 redactie: Op bezoek bij boer Hissink  

 
We zijn bij de boerderij van Maaike en Niek geweest. We gingen eerst de groepen splitsen, groep 
3/4/5 ging met Niek zijn de vader mee. Groep 6/7/8 ging met Maaike en de moeder mee. Groep 6/7/8 
ging naar de voerkeuken, daar lieten ze zien hoe er melk gemaakt werd en hoe er gevoerd werd. En 
hoe de hokken eruitzagen, en hoe ze gesorteerd stonden, je had een hok met speenkalveren, snelle 
drinkers en langzame drinkers. Toen bekeken we waar het (warme) water uit kwam, en waar het 
(koude) water uit kwam. Daarna gingen we naar de silo’s waar het melkpoeder uit komt. Daarna gin-
gen we kijken wat er in ruwvoer zit. Daarna gingen we naar de koeien, in de wei. We hebben gekeken 
waar ze dronken en wat ze eten in de winter en waar ze dan staan. En daarna gingen we naar de po-
ny. Betsie heet ze. Daarna hebben we een ijsje gegeten, en toen gingen we weer terug naar school. 
     Geschreven door: Maaike 
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Wandeling door G. Schipper 

Een wandeling 8 
 

We waren bij de Holhorst gebleven. En we kij-

ken nog even in noordoostelijke richting en 

zien daar de boerderij “De Hazenweide” liggen, 

van twee generaties van Oorspronk. De bewo-

ners van deze boerderij zijn wel bekend. Door 

Frits of Zoete zal het ontstaan van deze boer-

derij nog wel nader onderzocht worden. Deze 

boerderij is misschien wel zo genoemd, omdat 

er vroeger veel hazen zaten. Ook waren daar 

vroeger veel stropers in de omgeving te vin-

den. 

We gaan terug naar de Vellertweg. Deze weg 

is vermoedelijk genoemd naar de boerderij “De 

Vellert” van eigenaar Lankhorst. Aan de Vel-

lertweg ligt een weiland van B. Bellert en in 

dat weiland liepen zo’n 30 jaar geleden twee 

jongens van ongeveer 8 en 10 jaar. Deze kna-

pen liepen alle dagen naar kievitseieren te zoe-

ken. Ik zag dat en dacht daar moet wat aan 

gedaan worden. Op een dag ging ik naar de 

Mheene van van Wenum om daar kievitseieren 

te zoeken en warempel ik vond er twee. Vier 

anderen konden bebroed zijn, maar deze twee 

niet. Met die twee eieren ging ik naar de weide 

van B. Bellert en ik legde ze daar in een kuil-

tje. Ik ging toen naar de vader van die twee 

jongens en vertelde: “Bij die middenvrucht, 

waar die kromme post staat, heb ik twee eie-

ren neergelegd en vertel de jongens nu maar 

dat die kieften vandaag zo druk gevlogen heb-

ben, dat er vast wel eieren liggen”. 

De vader was wel in voor een grapje. Ergens in 

de buurt ging ik op een hek zitten zodat ik de 

situatie goed kon overzien. De vader en de 

twee jongens kwamen de wei in en liepen 

eerst nog kriskras door de wei. Maar op een 

zeker ogenblik kwamen ze bij de post met eie-

ren. De kleinste van de twee vond ze en 

sprong een gat in de lucht. Hij liep met de 

twee eieren naar zijn moeder en riep; “Ik heb 

twee eieren gevonden”. Deze knapen hadden 

een goede dag en de vader en ik toch ook wel 

een beetje. 

 

Vroeger toen er nog geen K.I. was, moesten 

de boeren vaak een heel eind met een koe lo-

pen om die bij de stier te krijgen. Op een dag 

kwam een man met een tochtige koe bij de 

stierenhouder. Hij had zijn dochter van 13 jaar 

meegenomen, zij had moeten helpen om de 

koe te drijven. Maar uitgesproken op deze dag 

was de stier erg lui. De stierenhouder zelf was 

nogal een driftkop en hij greep tenslotte een 

pol brandnetels en sloeg de stier daarmee te-

gen z’n achterwerk. Na deze klap kwam het 

toch voor elkaar met de koe. Op de terugweg 

vroeg de dochter aan de vader: “Pa, kwam het 

nou door die brandnetels dat het toch nog zo 

vlot ging?”. De vader antwoordde: “Ja mien 

deerne, ma dat moj straks niet tegen oe moe 

zeggen”.  

 

Ik had mijn verhaal al af toen ik toevallig een 

buurman sprak, die nog wat van de Hazenwei-

de wist. Dus nog even een terugblik op de Ha-

zenweide. 

De vorige bewoners van de Hazenweide waren 

Koldenhof en L.v.d. Bremen. Het is heel vroe-

ger een kleihuis geweest. Dat wil zeggen een 

huis gemaakt van klei. Er moest een geraamte 

gemaakt worden van vlechtwerk van riggels en 

verf en twijg. Daar werd dan de klei tegen aan 

gesmeerd en zo ontstond dan een muur. 

L. v.d. Bremen heeft het nu bestaande huis 

nog gebouwd. Dit mag trouwens nog wel eens 

gezegd worden van die 89plusser. Wat kon die 

man eigenlijk niet. Timmeren, metselen, wa-

gens en eggen maken. Hij is zelfs nog zadel-

maker en touwslager geweest. In de oorlog 

was hij klompenmaker. Als zadelmaker maakte 

hij het pikkedraad voor het zadelwerk zelf. En 

dan al die berkenplankjes zagen ten bate van 

het dorpshuis “Ons Huus” en dit alles zonder 

betaling. Het is maar goed dat Lammert nog 

een opvolger heeft. 
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Collecte KWF Kankerbestrijding 

Collecte KWF Kankerbestrijding 
 
Ik ben op zoek naar een collectant voor de collecte van het KWF. Het betreft het rondje Vellertweg, Kor-
lerweg, Holhorstweg en Zuidbroeksweg. 
 
De collecteweek is elk jaar in de 1e volle week van september. Dit jaar dus van 3 t/m 8 september. Als 
collectant haal je geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek, zodat we samen de dag dichterbij 
kunnen brengen dat kanker geen dodelijke ziekte meer is.  
 
Heb je interesse en wil je je steentje bijdragen? Meld je dan bij mij aan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mariska Disbergen - wijkhoofd KWF Apeldoorn Noord 
Telefoon: 06-1452 7816 
E-mail: mariskadisbergen@icloud.com 

mailto:mariskadisbergen@icloud.com
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Orgelconcert in de Wilhelminakerk 

 

Vrijdag 21 september 2018 
 

ZING EN LUISTER MEE MET WIM MARGRĖ 
 

Wim Margré bespeelt het monumentale Bätz-Witte orgel uit 1872. 
 
Het wordt een avond met verzoeknummers, improvisatie en samenzang  
Aanvang 19.30 uur.  De kerk is open vanaf 19.00 uur 
Toegang gratis 
In de pauze is het kopje koffie of thee gratis 
Verzoeknummers kunt u opgeven tot 10 september via mail, 
scriba@Wilhelminakerk.com , of in de bus/doos in de kerk. 
 
Er is een collecte aan de uitgang om de onkosten te bestrijden. 
 

Wilhelminakerk, 
Beemterweg 7 

7341 PB Beemte Broekland 
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 
Programma 2018 

10 - 11 en 12 augustus  

 
VRIJDAG 10 AUGUSTUS  
 

 
 
ZATERDAG 11 AUGUSTUS  
 
09.00 UUR   Ontbijt in de tent  
 
09.45 UUR   Start optocht  
 
14.00 UUR   Kinderspelen  

Aansluitend ballonnenwedstrijd  
 
15.00 UUR     Beemte’s Best Next Minikraan Machinist  
 
20.00 UUR     Feestavond m.m.v. ‘Bandje Speciaal’ en ‘DJ Bart’  
 
01:00 UUR   Einde feestavond   
 
ZONDAG 12 AUGUSTUS  

 

 
ALLE DAGEN KERMIS   GRATIS DRAAIMOLEN    BUITENTERRAS 

      

     WWW.OVBB.NL 

10.00 UUR Zomer in Gelderland–‘Beemte Broekland dut ‘t’ 
10.00 – 18.00u –  Activiteiten en live radio 
ca. 18.00u - Live uitzending TV Gelderland 

  
20.00 UUR Feestavond m.m.v. DJ Sander & DJ Rob 

‘de Hak op de tak show’ 

01:00 UUR Einde feestavond 

  
11.00 UUR   

  
Kerkdienst in de feesttent 

13.30 UUR Zeskamp 

16.00 UUR 

  
Feestmiddag m.m.v. ‘DJ Remco 
  

01.00 UUR Einde feestweekend 

Oranjevereniging Beemte Broekland 
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Hallo buurtbewoners 
Dit is alweer de laatste ratelaar voordat het grote 
evenement “zomer in Gelderland in Beemte Broek-
land” op 10 augustus losbarst vooraf gaand en tij-
dens het Oranjefeest. En dat het een strijd is dat 
begint bij ons al wel een beetje door te dringen, in 
de vorige ratelaar schreven wij al dat wij op num-
mer 1 stonden in de lijst, nou het laatste bericht is 
dat wij nog steeds op nummer 1 staan en Wezep 
als laatste, dus alle energie die de vele personen 
erin steken is dus niet voor niets geweest. Dus blijf 
ons allemaal elke zondag avond steunen door te 
stemmen op Beemte Broekland (via de app van 
omroep Gelderland op het zonnetje drukken je keus 
maken), en het werpt zijn vruchten af. 
Wij hebben als deze ratelaar bij u in de brievenbus 
valt nog een kleine maand te gaan. De voorberei-
dingen zijn nog in volle gang, maar het begint toch 
al wel vorm te krijgen, diverse mensen en vereni-
gingen zijn benaderd, maar ook bedrijven voor ma-
terialen, en tot nu toe is het allemaal zeer positief 
opgepakt. En waar gewerkt wordt vallen spaanders, 
dus ook in de organisatie zal er wel eens een steek-
je vallen, dus als u de mening bent toegedaan ze 
hebben uw vereniging/of mij vergeten aarzel dan 
niet en neem contact op met een van de team le-
den. 
Verder loopt alles lekker, de T-shirts zijn binnen 
van omroep Gelderland en zijn voorzien van onze 
namen en op de achterkant Beemte Broekland er-
op. En er zijn banners gekocht die op diverse plek-
ken opgesteld zullen zijn, zodat elke bezoeker aan 
onze buurtschappen eraan herinnerd zal worden 
dat het evenement op 10 augustus is. 
Wij als team hopen dan ook dat u in groten getale 

naar het 
terrein 
achter 
ons 
Huus bij 
de fam. 
Boven-
dorp 
komt. 
De ge-
hele dag is er natuurlijk van alles te zien, denk ook 
aan het podium waar iedereen zijn talent ten geho-
re kan brengen van 13.00 tot 16.00 uur waar wij 
nog talenten voor zoeken, ook voor de jeugd onder 
ons zou je wat willen zingen, alleen of met elkaar 
dit is je kans. Maar vanaf 16.00 uur beginnen ze 
van alles te testen en daarop volgt de telling van 
het publiek wat weer nodig is voor de punten om 
op nummer 1 te blijven staan en om de titel van 
mooiste plaats van Gelderland een jaar te mogen 
dragen. Dus nodig je familie, vrienden, buren of 
kennissen uit en kom allen, wij kunnen het niet 
vaak genoeg zeggen. Samen gaan wij er wat moois 
van maken. 

Want Beemte Broekland dut ut.  
Groeten, het kernteam Frits Bouwmeester (coach) 
Ingrid Lieferink (reserve coach app bedienen en 
social media) 
Willem Peppelenbos, Mike Kloezeman, Remco Hen-
driks (bouwteam) 
Ester Hagen, Ria Dolman (knutsel en naaiteam) 
Ben Kamphorst, Gerard Bouwmeester, Toon Hop-

man (team parade) 

Zomer in Gelderland in Beemte Broekland 

Geachte parochianen, 
helaas moeten wij u meedelen dat wij af-
scheid gaan nemen van onze pastoor Paul 
Daggenvoorde. Per 1 september a.s. heeft 
onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een 
nieuwe pastorale opdracht toevertrouwd in 
de samenwerkende parochies van Enschede, Losser, Haaksbergen en omstreken 
Wij zijn dankbaar voor het vele werk dat hij in ons midden heeft verricht en wensen hem wijsheid en 
zeggen. 
 
Zijn afscheid zal zijn op zondag 19 augustus in Twello en zondag 26 augustus in Apeldoorn. 
Gelijktijdig mogen wij u berichten dat tot zijn opvolger is benoemd: Pastoor Hans Hermens 
Pastoor Hermens is 53 jaar oud en nu nog werkzaam als pastoor van de Emmanuelparochie in Ommen 
en omstreken. 
 
Als pastoraal team en besturen hebben wij reeds kennis mogen maken met pastoor Hermens en wij 
zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.  
De installatieviering zal worden gehouden op zondag 2 september om 10.00 uur in de St. Martinuskerk 
te Twello, waarna er gelegenheid zal zijn voor ontmoeting. Op 6 september, tijdens de startzondag, zal 
de nieuwe pastoor in Apeldoorn zijn intrede doen.  
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
De zomer is begonnen! En hiermee komen ook de vakanties dichterbij. 
 
Wij hebben nog een aantal activiteiten voor juli en augustus op de agenda staan. 
 
Allereerst 3 juli, dan sluit de soos het seizoen af met een gezellige middag waarbij de gourmetstellen op 
tafel komen. 
 
Dan op 7 juli, van 10.00 – 15.0 uur, een extra mogelijkheid om in te schrijven voor glasvezel via Digi-
tale Stad Veluwe.  
 
De musical van de basisschool ter ere van het afscheid van groep 8 gaat opgevoerd worden op 
woensdag 11 juli vanaf 18.30 uur. 
 
Alvast in de agenda noteren: zondag 4 augustus Rondje Beemte.  
En natuurlijk 10 augustus Zomer in Gelderland, dit belooft een groot spektakel te worden! Aanslui-
tend is op 11 en 12 augustus het jaarlijkse feest in de Beemte. Het dorpshuis is dan gesloten. 
De fokvee dag wordt gehouden op zaterdag 25 augustus. 
En dan zit de zomervakantie er al weer op……… 
 
Het dorpshuis is gesloten: 
Donderdag 12 en vrijdag 13 juli 
Woensdag 1, zaterdag 11 en zondag 12 augustus. 
 
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer!  
 
Graag verwelkomen wij jullie voor een hapje, drankje of ijsje op ons terras ☺ 
 
NIEUW:  
In de zomer wordt er veel gebarbecued. Dit kunt u nu ook laten verzorgen door          Ons Huus. 
Loop even bij het dorpshuis  binnen en vraag naar de mogelijkheden of bel                 06 -27284949. 
 

 
 

Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de ca-
fetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken)  van Ons Huus 
 
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  gesloten 
 
Woensdag  t/m zondag   vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺ 
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 – 19.30 uur. 
 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk. 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
 
Tel. 06 - 2728 4949 (Ps. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van 
een kopje koffie uw wensen en onze mogelijkheden bespreken.) 
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Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

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

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

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zondag 8 juli woord en communieviering met pastor W Vroom 
zaterdag 14 juli  woord en communieviering met werkgroep 
Zondag 22 juli  Eucharistieviering  met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 28 juli Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag  5 augustus Eucharistieviering met pastor H, Hofstede 
Zaterdag 11 aug. Woord en Communieviering met pastor I Kantoci 
Zondag 19 aug woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zaterdag 25 aug, Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 2 sept met werkgroep 
Zaterdag 8 september Eucharistieviering  
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 8 juli Eucharistieviering met pastor H Hofstede en ons koor Inbetween 
Zondag 15 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 22 juli  Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 29 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 5 augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Maandag 6 aug gedaante van de Heer Eucharistieviering met P Daggenvoorde om 18.30uur 
Zondag 12 aug Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Woensdag 15 aug Maria ten Hemelopneming Eucharistieviering met pastor Sebastian om 9.00 uur 
Zondag 19 aug  AFSCHEIDSVIERING  PASTOOR  P DAGGENVOORDE  
Zondag 26 aug Eucharistieviering met pater Hulshof 
Zondag 2 sept  INSTALATIEVIERING PASTOOR HERMENS 
Zaterdag 8 sept Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 10.00 Klompendienst met de Rijks en Pastor W Vroom 

Wij hopen u te mogen be-
groeten bij vieringen die u 
aanspreken. 
De pastoraatgroep en de 
locatieraad van de H. Anto-
nius geloofsgemeenschap 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Juli 2018: 

01 juli 10.00 uur    Dienst met Ds. J. Alma, Veenendaal 
08 juli 10.00 uur  Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn  
15 juli 10.00 uur  Dienst met Pastor G.R. Bloemendal 
22 juli 10.00 uur  Dienst met Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn 
29 juli 10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen   
 
Augustus 2018: 
05 aug. 10.00 uur  Dienst met Ds. Mevr. L.E. Bassa, Voorst 
12 aug. 11.00 uur  Dienst met Ds.  A.L. Al – van Holst 
       Lokatie: Feesttent, zie toelichting elders  
19 aug. 10.00 uur  Dienst met Ds. J. Alma, Veenendaal  
26 aug. 10.00 uur  Dienst met Ds. Mevr. J. Eldering, Vaassen 
02 sept. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.R. Roodenburg, Apeldoorn 

Zie ook pagina 31. 
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Sv. V&L De Vecht 

Jeugdkamp Sv V en L enorm geslaagd! 
Afgelopen weekend is  de totale jeugd van Sv V en 

L op kamp geweest, ter afsluiting van voetbalsei-

zoen 2017/2018. Daar is Sv V en L erg uniek in,  

want bij géén enkele andere voetbalvereniging in 

de regio mogen ALLE jeugdteams mee op kamp. 

Maar daar is onze kleine club dus groot in en uit de 

geluiden en foto’s en video’s is op te maken dat 

het weer één groot succes was! Thema dit jaar 

was “Glitter and Glamour”. Na de inschrijving en 

ondertekening de AVG privacy verklaringen, werd  

gestart met voorrondes penalty's schieten op het V 

en L terrein. Daarna gingen de kids met auto’s 

naar kampeerboerderij De Haverkamp in Hengelo

( G)  waar de groepsindeling bekend werd ge-

maakt, de slaapplekken werden ingericht en er een 

Vossenjacht op het programma stond. Die eerste 

nacht werd er niet of tenminste heel weinig gesla-

pen door de meesten. Zaterdag ochtend na het 

ontbijt was er voor de hele groep een speurtocht 

en de middag werd gevuld met spelletjes, ouwe-

hoeren  en  mountainbiken voor het oudste jeugd-

team de A. Daarna werd er door de kookmoeders 

een BBQ verzorgd,  was er een bingo en nadien 

ging de oudste jeugd, A en B zich “opmaken” voor 

het stappen naar de plaatselijke discotheek à la 

Peco! De zondagochtend werd begonnen met een 

ontnuchteringsspel voor de stappers waarna er 

lekker werd ontbeten .De tassen moesten alweer 

worden ingepakt, zooi opruimen en op naar De 

Vecht waar na de lunch (patatten) de ouders wer-

den verwacht om te voetballen tegen hun jonge 

kroost en de oudere jeugd ging aan de bal tegen 

de leiders. Vervolgens volgde het afronden van  

jaarlijkse penalty bokaal , met als keeper deze 

keer Arno Dolman, al jaren vaste keeper van het 

eerste elftal en ook jaarlijks begeleider tijdens 

voetbalkamp, alhoewel hij deze keer wegens klus-

sen in z’n huis , hopelijk eenmalig, verstek liet 

gaan. Winnaar van de Penalty Bokaal was deze 

keer Rens Davelaar! Jelle v.d. Haar en Daan Kol-

denhof werden tweede en derde. Als jeugdspeler 

van het jaar werd Nicky van Essen gekozen, als 

laatste man 

“niet bang 

voor de 

jongens!” 

Als aanden-

ken werd er 

nog aan 

iedereen 

een leuk 

voetbal-

kamp T-

shirt uitge-

reikt. Het 

was weder-

om een GE-

WELDIG 

weekend 

wat zonder 

alle vrijwil-

ligers niet 

mogelijk 

zou zijn…bij deze allen enorm bedankt voor jullie 

tomeloze inzet!  
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Zeskamp 2018 
CVOVBB 

Commissie Volkspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland 
 

Zondag 12 augustus 2018. 

 
Hallo sportievelingen,  
 
Ook deze zomer zijn wij er weer bij! Na een aantal keer vergaderen hebben we diverse leuke spellen 
bedacht voor de deelnemers. We hebben er weer een mooi spektakel van gemaakt.  
 
Geef je snel op voor de Volksspelen in Beemte Broekland en mis dit spektakel niet.  
Opgeven vóór 6 augustus  a.s. via de website www.ovbb.nl  . Win met jullie team en krijg een jaar 

lang de titel: ‘Winnaar zeskamp 2018 Beemte Broekland’. Wie wil dat nou 
niet!  
 
Elk team dient een joker in te leveren! De joker kan op een gewenst spel worden ingezet waardoor de 
punten verdubbeld worden. Het team met de beste/mooiste joker wint tevens een leuke prijs.  
 

Wij hopen jullie graag te zien op zondag 12 augustus 2018.  
De deelnemende teams kunnen zich om 13:00 uur melden op het feestterrein! De coaches zullen ver-
volgens instructies krijgen van ons. Om ca. 13:30 uur barst het spektakel los! De prijsuitreiking zal ca. 
18:00 uur plaats vinden, nadat wij het terrein opgeruimd hebben.  
 
We gaan er weer een gezellige en een sportieve middag van maken!  
Tot dan! 
  

De CVOVBB (Commissie Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland) 
Marcel Slijkhuis, Sjoerd Siemelink, Johan Koldenhof, Thijs Ten Voorde, Marco Hendriks, Remco Hen-
driks, Eugene Veldhuis en Ronald van Amersfoort. 

Oranjevereniging Beemte Broekland 

http://www.ovbb.nl
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Rondje Beemte  2018 

Het mooiste dorp van 
Gelderland?  

 
Bekijk het tijdens 
Rondje Beemte!  

 
Zaterdag 4 augustus kan iedereen 
bekijken waarom Beemte/Broekland 
het mooiste dorp is van Gelderland, 
want dan is het tijd voor Rondje 
Beemte!! Fiets je mee??  
 
Het Rondje is weer rond 
We hebben dit jaar 14 adressen en 
op sommige adressen vind je zelfs 
meerdere deelnemers. Genoeg te 
zien dus! Het Rondje Beemte fietst 
iedereen zoals hij of zij het wil fiet-
sen. Je start waar je wilt en dan 
fiets je met de klok mee of er juist 
tegenin. Of je steekt een keer dwars 
door, bijvoorbeeld via de fietspa-
den. Het kan allemaal.  
 
Routekaartjes 
Voor iedereen die meefietst liggen 
er routekaartjes bij de deelnemende 
adressen klaar. Deze routekaartjes 
worden in de weken voorafgaande 
aan het Rondje uitgedeeld bij de 
campings in de buurt en bij andere 
adressen waar fietsgrage mensen 
komen. Wil je ook wat routekaartjes 
om zelf uit te delen of weet je nog 
een adres waar beslist van deze 
routekaartjes moeten liggen? Laat 
het ons weten!  
 
Het Rondje Beemte 2018 
Rondje Beemte staat weer bol van 
kunst, hobby en bijzondere am-
bachten. Aan de Teugse kant vinden 
we Annie van Dronkelaar met haar 
bijzondere verzamelingen. In De 
Vecht kan men dit jaar een bezoek brengen aan de werkplaats van meubelrestaurateur Kees Boutkan, 
die dit jaar voor het eerst meedoet. Aan de Vaassense kant kan men beginnen bij de Gruune Schure van 
Frits Bouwmeester en 't Hove Hoekje is een bijzonder mooi startpunt als je vanaf Apeldoorn Noord komt. 
Via de fietspaden en de lokale wegen kunnen de fietser het gebied van Beemte Broekland het Wete-
ringsebroek doorkruisen en zo een heerlijk Rondje Beemte maken!   
 
Programma 
Tussen 11 en 17.00 uur zijn de fietsers welkom bij de deelnemers. Deelname 
aan Rondje Beemte is gratis. Informatie vind je ook op onze facebookpagina 
 
https://www.facebook.com/RondjeBeemte/  
 
Namens de deelnemers aan Rondje Beemte, 
 
Wilma Kleiboer 
06 33800027  

https://www.facebook.com/RondjeBeemte/

