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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1 

Zie verder 
 pagina:19 

Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant - 
Beemte 
Na een geslaagde juffendag waarin we van alle kinderen 
en ouders prachtige planten en konijnen voor op school 
kregen, komt de eigenheid van onze landelijke school 
nog meer naar voren.   
De afgelopen week stond in het teken van de uitslag van 
de Iep, de kinderen hebben allemaal volgens verwach-
ting gescoord en we zijn heel trots op alle vier de mei-
den.  
We zijn ondertussen bezig aan de laatste schoolweken en 
het zit er voor groep 8 al bijna weer op, er volgt nog een 
gezellige barbecue met alle leerkrachten en op dit mo-
ment is groep 5/6/7/8 volop bezig met het oefenen van 
de eindmusical. Wij zijn benieuwd naar het resultaat.  
De komende tijd staan er nog allerlei zaken op de plan-

ning zoals een bezoek aan de boerderij, de ATB-survivaltoer in Berg en Bos, de avondvierdaagse in de 
Vecht en natuurlijk de portfolio's. We gaan er nog even met zijn allen tegenaan.  
Ik wens u vast een mooie zomer toe. Met vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List  
 
 
Voetbalteam groep 4/5 PCBO De Diamant – Beemte, kranig geweerd!  
Op woensdag 16 mei mochten dan ook eindelijk 
de jongens en meisjes van de groepen 4 en 5 
van de Diamant Beemte laten zien wat ze waard 
waren! Bij CSV Apeldoorn in het Orderbos stond 
het jaarlijkse voetbaltoernooi voor deze groepen 
weer op de planning! Op een mooie zonnige mid-
dag moesten de jongens en meisjes 4 wedstrij-
den spelen en wat deden ze het goed. De eerste 
wedstrijd verloren we helaas maar met opgehe-
ven hoofd werd het veld verlaten om de 2e wed-
strijd er weer vol voor te gaan. De 2e wedstrijd 
speelden we gelijk en dat was een knappe pres-
tatie. Nu nog even 2 wedstrijdjes winnen en dan 
worden we nog 2e in de poule. Maar helaas ging 
de 3e wedstrijd verloren en zag je dat de energie 
ook wel een beetje op begon te raken. Het was 
erg warm dus tussendoor werd er dan ook goed 
gedronken en genoeg lekkers naar binnen ge-
werkt. Dan toch maar even de jel voor de laatste 
wedstrijd met zijn allen doen want misschien 
helpt dat wel. En ja hoor! Onder luid applaus van 
alle supporters die mee waren gekomen, wonnen 
we de laatste wedstrijd met 4-1 en wat waren 
we blij! Uiteindelijk hebben we een mooie en leuke voetbalmiddag beleefd en gaan we volgend jaar 
voor een trede hoger. 
 

Groep 1 t/m 8 verwent moeders op Moederdag 
Dit jaar hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun 
moeder verwent met een superverrassing… Ze hebben 
namelijk allemaal een schitterende “Mama, je bent fan-
TAS-tisch” tas gemaakt. Nu kunnen alle moeders bood-
schappen doen en kan iedereen zien dat zij de beste, 
leukste of liefste zijn. Er werd getekend en er werden 
gedichten geschreven. Het zelfgemaakte inpakpapier 
was bij vele kinderen een kunstwerk op zich. Het kan 
niet anders, onze moeders moeten hebben genoten van 
deze aandacht. 
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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 

 
22-06   Rock Solid 

13 en 27-06 Breicafé in Ons Huus 

07-06   Digitale stad Veluwe “Ons Huus” 

01-07   Fiets– en autopuzzeltocht Aktief groep 

04-08   Rondje Beemte 

10,11,12-08 Oranjefeest OVBB 

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 juni 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 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 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 5 juni + wo 6 juni 

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 

Geachte lezers, 
Ik schrijf vandaag voor het eerst het voorwoord. Ik ben in de plaats gekomen van Miek van den Pan-
gaard. Ik zal mij even aan u voorstellen. Ik ben Simone van Assen en ik woon aan de Bellertstraat ben 
getrouwd en heb 3 kinderen. Vind het erg leuk om te helpen bij De Ratelaar. 
Inmiddels is koningsdag achter de rug. Een groep dorpsgenoten heeft genoten van een kop koffie en 
een heerlijke tompouce. Daarna werd er een lekkere kop soep aangeboden met broodjes.  
Ook nog een leuk gebeuren de sap-pers komt op 22 september bij het Dorpshuis te staan. Dus heeft u 
veel appels, kom deze dan laten persen op 22 september en dan heeft u heerlijke appelsap van uw ei-
gen appels. 
Ook is er een informatieavond geweest in het Dorpshuis over glasvezel. Deze avond werd overweldi-
gend bezocht. Voor informatie kijk op de website www.glasvezelbuitenaf.nl.  
 
Op Donderdag 7 juni a.s. zijn er nog twee bijeenkomsten in “Ons Huus” over glasvezel, ditmaal van Di-
gitale Stad Veluwe. Van 16:00 tot 17:30 en van 19:30 tot 21:00. Ook weer volle bak? 
 
 
We hopen dat uw weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar. 
 

Namens de redactie, 
Simone van Assen 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl
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Een wandeling 7 
We blijven nog even op de Beemte en verplaatsen ons 

naar de Daalhoeve, waar vroeger een dekstation van 

hengsten was van D.J. Spijker. Als wij als jongens tweede 

Paasdag naar de Dalhoeve kwamen kon je zien hoe Gait 

Jan in zijn lichte broek en met witte gymschoenen aan, 

de mooie hengsten liet draven. 

Het gebied tussen De Wetering en Kluinweg is ook nage-

noeg in cultuur gebracht door Spijker. De heer Mulder ten 

Kate was goed bevriend met de heer Spijker en Mulder 

ten Kate was adviseur bij de Heidemaatschappij. Het lage 

veen werd door windmolens drooggelegd maar het moest 

geploegd worden. Spijker moest K. Velhoen het ploegen 

leren. K. Veldhoen was toen in dienst bij Mulder ten Kate. 

J. Dijkhof was de ossendrijver. Hij kon de ossen wel aan 

de gang houden. Hij had nogal een harde stem en een 

zwoegel, een lange twijg, in de hand en dan kregen de 

ossen er nog wel eens een klap van Jan. Paarden konden 

er niet lopen, die kwamen vast te zitten in het veen. De 

meeste ossen trokken voor de kop, tussen de horens zat 

een kussen en daaraan een houten balkje met haken. 

Enkele ossen trokken voor de schoft. Als je zag hoe moei-

lijk die beesten over dat veen liepen. Ze kwamen maar 

langzaam vooruit. Deze pioniers hebben veel geduld en 

doorzettingsvermogen gehad. 

 

Wij gaan terug naar de Beemte. Het was er vroeger erg 

rustig, maar daar kwam verandering in. Wolter van de 

Goldkule kocht een motorfiets, een Harley Davidson, zo’n 

zware motor met een groot stuur. Hij reed er ook mee 

naar de raadsvergaderingen. De tweede motorrijder was 

G. Hanekamp. Die werkte toen bij Molenkamp in Vaas-

sen. Hij ging de Beemte eens verkennen om een smederij 

te beginnen. Dat is ook gelukt. Wat was het toch een 

drukke nering bij Hanekamp. Soms stonden er wel vijf 

paarden te wachten om beslagen te worden. En als je dan 

zag hoe een hoepel om een velg gemaakt werd, dan is 

vakmanschap toch wel meesterschap. Zo’n wiel werd met 

de naaf op de grond gelegd zodat de velg vlak op de vloer 

lag. De hoepel werd pasklaar gloeiend gemaakt en dan 

om de velg geklopt. Dat moest snel gebeuren met een 

paar man, dan gauw water op de gloeiende hete hoepel 

en dan die zat die muurvast om de velg. 

 

Op een dag was er eens een man met een mooi zwart 

paard die beslagen moest worden. Toen Aaltje met de 

koffie in de smederij kwam, werden de paarden die bui-

ten stonden vastgebonden en kwamen de begeleiders in 

de smederij om koffie te drinken. Het zwarte paard werd 

beslagen en goed bekeken. Een van de aanwezigen keek 

heel aandachtig en vroeg: “Hei um drachtig?”. De eige-

naar: “Ik denk ut wel”. De man weer: “Hij um bie de 

hengst van Spieker had?”. De eigenaar: “Nee ik heb um 

bie een Oldenburger hengst had en die steet in Nun-

speet”. De man vroeg toen: “Wanneer motte een veul 

kriegen?”. Het antwoord was: “Als de poten komt”. De 

man keek eens naar het uier en zag toen dat het een 

ruin, een gecastreerde hengst, was. De eigenaar maar 

grijnzen en de omstanders maar lachen. De man werd 

rood tot achter zijn oren en heeft niets meer gezegd. 

 

We komen nu bij de Wilhelminakerk. Die is gebouwd in 

1937 op grond van de gebroeders Bellert. Een van de 

broers, Harm de vader van Bart, was vroeger fietsenma-

ker. 

In de oorlog van 1914-1918 moest ik een keer bonkaar-

ten halen in Apeldoorn, omdat de Jonas toen nog ge-

meente Apeldoorn was. Ik kreeg de boodschap mee dat 

als ik een lekke band zou krijgen naar Harm Bellert moest 

gaan. Als je bij de Papegaaibrug bent heb je hoek Kanaal, 

Beemterweg de winkel van Grutterink (later Doppen-

berg). Dan de Beemterweg op, bij de boerderij aan de 

rechterhand waar een grote houten schuur bij stond 

kreeg ik een lekke band. De band werd vakkundig ge-

maakt, het kostte 15 cent en ik kon weer fietsen. 

Tegenover de boerderij van S.v.d. Haar stond vroeger 

een oud huis, toen bewoond door de fam. P. Berends. In 

een gebouwtje bij dat huis was vroeger een smederij, de 

naam van de smid is mij niet bekend. Van de Beemter-

weg gaan we naar de Korlerweg. Die weg is genoemd 

naar de boerderij van A.v. Lohuizen, Vellertweg 15. Die 

heet van ouds “Het Corler”. De gronden liepen vroeger 

van “Het Corler” naar de Korlerweg. 

 

Dan nog even naar de Holhorstweg, genoemd naar de 

boerderij de Holhorst, eigenaar J. Koetsier. De Holhorst is 

in 1772  gebouwd en het was vroeger een hele grote 

plaats. De boerderij van Groothedde, tegenover die van 

Koetsier, was vroeger een schuur van de Holhorst. Die is 

in 1780 verbouwd tot woonhuis en toen verkocht. De 

gronden van de Holhorst lagen tot aan de Vellertweg, 

vandaar dat die gave boerderijen zo vlak bij elkaar staan.  

De Holhorst is al bekend uit de kozakkentijd, toen de Ko-

zakken al rovend en plunderend over de Veluwe trokken. 

De bewoners van de Holhorst hadden er iets op gevonden 

om de Kozakken te misleiden. Ze gooiden oude pannen, 

potten aardewerk en beddengoed naar buiten. Als de Ko-

zakken dan kwamen zeiden die meteen: “Hier gaan we 

niet naar binnen, want hier zijn we al geweest”. De Hol-

horst had het er weer goed afgebracht. 

Bij de Ganzenebbe in Vaassen lag vroeger een Kozakken-

bos. Ze hadden daar een kamp en gingen van daaruit 

plunderen op de Veluwe. 

Wandeling door G. Schipper 



De Ratelaar - juni 2018 - Pagina 13 
 

 

 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

We melden ons weer in de volgende Ratelaar, was 
de laatste zin in het meinummer van de Ratelaar. 
Zo maar weer is er een maand voorbij gevlogen en 
mag er weer geschreven worden voor het juni 
nummer. 
Eind april, om precies te zijn de 25e, hebben we 
weer een ledenvergadering belegd om de cijfers 
van 2017 door te nemen. De leden die aanwezig 
waren ( lees: diverse vertegenwoordigers van de 
verenigingen die lid zijn van de dorpshuisvereni-
ging) waren positief over de behaalde resultaten. 
Natuurlijk ligt er nog veel (financieel) werk maar 
we zijn op de goede weg. Na het goedkeuren van 
het jaarverslag hebben we nog even zitten brain-
stormen met elkaar over wat er nog zou kunnen 
verbeteren in, aan en om ons aller dorpshuis.  
Eén van de punten die toen naar voren kwamen 
was het aanzicht van dorpshuis te verbeteren. We 
gaan daarmee zeker aan de slag maar zijn nog 
even zoekende naar het juiste bureau, instelling of 
persoon die ons daarbij kan helpen. 
Ook het achterplein is ter sprake gekomen. Dat ligt 
er nu een beetje als weeskind bij en daar zal ook 
verandering in moeten komen. Graag willen we 
daarvoor een tweetal personen vragen/zoeken die  
zich daar mee bezig gaan houden. 
21 april jl. hebben we als bestuur wederom een 
Popquiz georganiseerd. Bedoeling was om dit voor 
de ouderen onder ons te doen maar tijdens de 
voorbereiding bleek dat heel veel jongere buurtge-
noten ook wel van muziek uit de jaren 60 en 70 
houden. Daarop hebben we besloten de inschrijving 
dan maar voor iedereen te openen. Die avond wa-
ren er vijf tafels met deelnemers  en werd het echt 
heel erg gezellig met elkaar. De winnaar was de 
groep Titom. Uit betrouwbare bron hebben we ver-
nomen dat de laatste deelnemers rond twee uur 
huiswaarts gingen…. Laten we nog even de Oranje-
vereniging hierbij bedanken voor het wederom kos-
teloos mogen gebruiken van hun geluidsinstallatie 

en de mensen van Achterin de Platenkast voor hun 
hulp bij het maken van de quiz. 
 

We lezen en horen de laatste tijd veel over de nieu-
we wet AVG: algemene verordening gegevensbe-
scherming. Deze is vanaf 25 mei in werking getre-
den en houdt in dat in de gehele Europese Unie de-
zelfde privacywetgeving geldt. Onder meer verster-
king en uitbreiding van privacy rechten in het alge-
meen en meer verantwoordelijkheden voor organi-
saties zoals de onze. Ook wij moesten hiermee aan 
de slag. 
De website van Ons Huus is inmiddels aangepast 
en voldoet daarmee aan de gestelde normen. Dank 
je wel Koetswerk Webdesign!  Ook op facebook 
staat een verklaring en deze hangt ook nog eens 
aan de voordeur. Maar mocht u onverhoeds toch 
vinden dat uw privacy geschonden is door ons of 
door de beheerder maakt u daarvan dan a.u.b. 
melding bij ons of bij de beheerder. Wij zijn altijd te 
bereiken via mail : infodorpshuisbb@gmail.com of 
via het telefoonnummer van voorzitter Jacintha van 
de Zouw welke u voor in deze Ratelaar kunt vinden. 
 

Graag willen we u ook nog melden dat we op vrij-
dagmiddag 8 juni a.s. bezoek krijgen van mw. Bea 
Schouten. Zij is namens het CDA gedeputeerde bij 
de provincie Gelderland en verantwoordelijk voor 
o.a. toerisme en leefbaarheid. We zullen haar een 
rondleiding geven in en om het dorpshuis en laten 
zien wat er met het subsidiegeld van de provincie 
allemaal uitgevoerd is de afgelopen jaren door onze 
vrijwilligers. 
Dat was het dan weer voor deze maand.  
 
Vriendelijke groet van dorpshuisvereniging Ons 
Huus: Jacintha, Henk, Arnold, Martine en Mettie 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Namens de Aktief Ons Huus groep: 
 

Wat zijn we druk geweest met de voorbereidingen voor een verrassingsactiviteit op Koningsdag 2018.  
Graag hadden we u laten deelnemen aan een spelronde met opdrachten door het gehele dorpshuis bij 
slecht weer en rondom het dorpshuis bij mooi weer. 
Helaas bleek aan de vooravond van 27 april dat het aantal opgegeven deelnemers tegenviel. We hebben 
die activiteit dus ook moeten afblazen. 
Gelukkig konden we wel samen met een aantal buurtgenoten de vlag hijsen en het Wilhelmus zingen en 
daarna genieten van koffie met een oranjetompouce. Dank  je wel voor de sponsoring Buurt en Belan-
genvereniging.  Ook het springkussen voor de kinderen mochten we gratis gebruiken. Dank je voor het 
regelen Ronald Ganzevles. 
Rond half een hebben we met alle aanwezigen gezellig geluncht met een broodje ham of kaas en een 
broodje kroket. 
 

Onze volgende activiteit is alweer bekend : de traditionele fiets/autopuzzeltocht op zondagmiddag 1 juli 
a.s. We hopen natuurlijk op een grote opkomst en mooi weer. Elders in deze Ratelaar staat meer info 
over deze middag. 
Spijtig genoeg heeft Mary Schimmel aangegeven te stoppen met Aktiefgroep. Vanaf deze plaats bedankt 
voor je hulp Mary. Je hebt aangegeven dat we altijd een beroep op je kunnen doen als het gaat om le-
nen van diverse spullen.  En we zijn daar natuurlijk heel blij mee en zullen er dankbaar gebruik van ma-

ken !   
Blij zijn we ook dat Emmy Hopman weer aansluit bij de Aktiefgroep. Welkom Emmy! 
 

Mocht u  nu denken: die Koningsdag en die fietstocht, oubollig. Ik weet ik iets veel leukers: meld u ge-
rust met uw idee. We zijn te bereiken via email: aktiefonshuus@outlook.com of spreek ons gewoon aan 
tijdens een activiteit. Of doe als Emmy en sluit u aan bij ons. Immers met meer mensen kunnen we 
meer organiseren. 
 

In ieder geval graag tot ziens met fiets of auto op zondag 1 juli a.s. 
 
Aktief Ons Huusgroep 
Hennie, Marjan, Gerdien, Sharon, Chantal, Emmy en Mettie  

Aktief  “Ons Huus” groep 

    

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 weekend vrij toegang voor twee personen. Kinderen tot 12 
jaar krijgen een kinderkaart, hieraan zijn voor de leden geen extra kosten verbonden. Met deze kinder-
kaart kunnen ze een gratis patatje, limonade, ijsje en snoeppakket halen. Ook bevat de kinderkaart 
waardebonnen voor een aantal gratis ritten in de zweefmolen.   
Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben het gehele weekend gratis toegang. 
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 ledenkaarten weer rondbrengen. 
U kunt dan ook aangeven of u kinderkaarten wilt ontvangen. 
 
Informatie 
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.ovbb.nl. daarnaast houden we u op de hoogte 
via facebook (@oranjevereniging beemte broekland) en Instagram. 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
mailto:ovbbeo@gmail.com
http://www.ovbb.nl
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50+ reis BBvBB 

Op 16 mei j.l. was het weer zover, het jaarlijkse 
50+ reisje van Beemte Broekland en omgeving. 
Met 43 enthousiaste mensen gingen we richting het 
oosten.  
Het weer was wat regenachtig bij vertrek, maar bij 
aankomst was het gelukkig droog.  
Wij werden  voor de deur afgezet bij het Bolletje 
museum te Almelo, waar we  
gastvrij werden ontvangen met koffie en een be-
schuitbol met banketbakkersroom. 
De groep werd in tweeën gesplitst  voor een kleine 
rondleiding door het bakkerijmuseum. 
De uitleg werd gegeven door een oud-medewerker, 
hij vertelde boeiend over het ontstaan en verloop 
van Bolletje. 
Voor vele een herkenning door de jaren heen. Ver-
volgens mocht de andere groep en kon het tweede 
kopje koffie genuttigd worden.  
Rond 11:30 uur gingen we richting Ootmarsum,  
waar een heerlijk 3 gangen diner op ons stond te 
wachten. 
 
Met  een goed gevulde maag, moesten de benen 
gestrekt worden om naar de glasblazerij te lopen. 
Hier werd een demonstratie gegeven door een sym-
pathieke glasblazer. Met zijn Engels accent  
en veel humor liet hij zien hoe van vloeibaar glas 
een vaas gemaakt werd.  
We hebben er wat afgelachen met elkaar! 
Het zonnetje was heerlijk doorgebroken en zo had 
ieder nadien een uurtje de tijd om door Ootmarsum 
te lopen of een terrasje op te zoeken. 
Rond 16:00 gingen we weer richting de Beemte.  

Onder tussen werd de inmiddels traditionele 
verloting gehouden met prijzen die met deze gezel-
lige dag te maken hadden. 
De dag werd afgesloten in Ons Huus, waar we har-
telijk werden ontvangen door Ben, Mettie, Marjan 
en Jachinta. We werden  voorzien van een heerlijk 
broodje kroket en een drankje.  
Ook hebben we de nieuwe ijsmachine ontdekt, de 
bestellingen stroomden binnen! 
Rond 18:00 uur ging ieder voldaan naar huis! 
Namens ons willen we de BBvBB  bedanken voor 
hun bijdrage en Gerrie voor het aanwezig zijn voor 
de EHBO.  
 
Graag zien wij jullie volgend jaar weer en neem ge-
zellig familie en vrienden mee!! Van harte WEL-
KOM! 
 
Groet,  Annette en Joke  

Collectie beschuitbussen in het Bolletje Museum in Almelo (Ov). Zie ook Pagina 37 en 40 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Groep 3/4/5 ervaart de lente!!! 
Met groep 3/4 beleven we de lente!! 
Elk jaar in de lente hebben de vogels het extra druk. Ze 
vliegen af en aan met takjes om hun nest te bouwen. 
Daarna moeten ze hun jongen voeren en beschermen te-
gen vijanden, 
We kijken op internet via web-
cams in en buiten nesten en 
nestkasten. Zo zien we hoe 
vogels broeden, hoe de eieren 
uitkomen en hoe ze hun jon-
gen voeren en verdedigen. Dit 
wondere leven van verschillen-
de vogels wordt zo zichtbaar.  
Met onderzoeks-kaarten zijn 
we ook zelf naar buiten ge-

gaan om te ontdekken welke vogels er in onze omgeving zijn, wat ze doen 
en of ze ergens een nest hebben. 
In de hal hebben we een themakast. Hier kunnen kinderen van alles bele-

ven en ontdekken over het actuele 
thema. Zo konden de kinderen de 
ontwikkeling van de lente volgen 
door middel van handgemaakte 
poppetjes, dieren en allerlei dingen 
uit de natuur. Ook staan er vaak bakjes met echte dieren die 
we dan een poosje kunnen bekijken, en waar we eventueel 
een werkstukje over kunnen maken. Zo hebben we een poosje 
een watersalamander gehad die we een paar dagen hebben 
verzorgd. Kinderen zochten pieren zodat hij kon eten.  
Na een paar dagen hebben we hem weer in de sloot vrijgela-
ten. We hebben slakken kunnen bekijken en op dit moment 
staat er een glazen pot met een meikever. 
Zo halen we de natuur even binnen de school.  

 
Groep 6/7/8 volgt de vooropleiding “Junior-conservator Stallen” 
De jongens en meiden van groep 6/7/8 hebben de vooropleiding Junior-conservator Stallen met succes 
afgesloten en hiervoor hun certificaat ontvangen. Ze hebben ook allemaal een sollicitatiebrief geschre-
ven om een middag mee te kunnen draaien in de functie Junior-conservator Stallen. Uiteraard werd 
iedereen aangenomen en mochten we samen een geweldige middag beleven in en rond de Stallen van 
Paleis ’t Loo.  
Zie de bijdrage van onze groep 8 redactie voor een verslag over deze middag. 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

Aankondiging afscheidsavond groep 8 
Woensdag 11 juli is het zover, de eindmusical van 
onze groep 8. Het wordt een groep 8 productie, uit-
gevoerd door de kinderen van groep 5 t/m 8 en de 
juffen. We hebben er zin in! De meiden mochten dit 
jaar een nieuwe musical bestellen. De keus was snel 
gemaakt. De verhaallijn en de liedjes, maakten dat 
er unaniem gekozen werd voor de musical 
“Betoeterd”  
De musical speelt zich af in de Bekersteeg. Wanneer 
de bewoners ruzie krijgen is Sjef, een zwerver in een 

vuilnisbak, altijd degene die de ruzie kan sussen. De 
wijk wordt opgekocht door de steenrijke zakenman 
Ronald Ramp en nu dreigt de hele buurt te verdwij-
nen. De bewoners komen in opstand terwijl de sloop 
al is begonnen. Misschien kan Sjef dit conflict oplos-
sen…? Maar… waar is Sjef?!  
 
Het belooft een waar spektakel te worden! 
Woensdag 11 juli. 
Locatie: Ons Huus 
Zaal open: 18:45 uur 
Aanvang musical: 19:00 uur 
 
 
 
 

 
Van onze groep 8 redactie: Koningsspelen  
20 april 2018, We begonnen zoals altijd met het ontbijt. We 
hebben lekker gegeten. Daarna opende we de koningsspelen, 
en deden we het dansje Fitlala! 
Toen gingen we naar buiten lekker spelletjes doen. Zoals: 
waterlopen, woordzoeker in een ballenbak, de paleistuin, me-
mory en nog veel meer! Groep 1 t/m 4 was toen vrij. Groep 5 
t/m 8 gingen ’s middags een heel leuk spel doen! We gingen 
met ballonnen overgooien. Maar geen normale ballonnen! Ze 
waren gevuld met water en knapte heel snel. Bij wie die was 
geknapt was af en die ander was door naar de volgende ron-
de. Wie er als laatst over bleef had gewonnen! Daarna deden 
we een superleuk spel… Weerwolven. Misschien ken je het 
spel al wel. De weerwolven hadden gewonnen. En toen was 
de dag weer heel snel voorbij, dat was jammer           Ge-
maakt door: Loïs en Lotte 
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PCBO De Diamant Beemte 4 

Groep 6/7/8 aan de slag als “Junior-conservator Stallen” bij Paleis ‘t Loo 
 
 
 
 
We waren gistermiddag maar 
Paleis ‘t Loo geweest. Het was 
heel leuk. We moesten  
allemaal dingen doen. Er wa-
ren 2 groepjes die naar de 
stallen gingen en naar de au-
to’s en nog een groep ging 
naar de koetsen, er waren dus 
thema’s.               
 Door: Chantal  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We gingen naar het Paleis ‘t 
Loo met school. We gingen op-
drachten doen, hele leuke! Ze 
waren moeilijk, maar wel heel 
leuk. We mochten zelfs op een 
plek komen waar geen een be-
zoeker mocht komen. Ik heb 
er veel van geleerd. Het was 
een topdag daar!     
 Door: Lotte  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
We gingen naar Paleis ‘t Loo, en dat was 
superleuk! Ik zat in het groepje met Julia, 
Yazz, Maaike en Silke. Het was heel leuk! 
Wij hadden geluk want wij hadden het 
thema: Veluwe en vrije tijd. En we moch-
ten in de stallen en we hebben Benito het 
paard van Beatrix gezien! We moesten 
overal opdrachten doen. En we waren ook 
in een hooiberg geweest, je moest weten 
wat het verschil tussen hooi en stro was. 
Dat wisten wij al gelijk! Toen zagen we 
een hele mooie pauw, hij strekte zijn ve-
ren helemaal uit! We moesten ook een 
koets opmeten dat was nogal een gedoe! 
Maar het was wel leuk! Ik heb veel ge-
leerd en het was een leuke middag!                                
Door: Loïs                                          
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Oldtimerclub Beemte Broekland 

De 5de Toertocht, van de O.C.B.B. op 22 september 2018  
 
Jawel, het is al weer zover, wij zijn al weer aan het 
denken welke richting wij onze oldtimers op zullen 
laten rijden, dat is elk jaar weer een verrassing om-
dat je toch weer voor een ieder wat nieuws wilt 
brengen. 
Net zoals voorgaande jaren willen wij de groep niet 
te groot laten worden, dan blijft het voor iedereen 
overzichtelijk, het totale aantal is net als vorig jaar 
weer gesteld op 60 trekkers. 
 
Wat de kosten betreft zal dit inclusief kopje koffie 
met het bekende krentenbrood de B.B.Q. en een 
mooie herinnering van de 5de rit 20.00 euro zijn. 
Voor de bijrijders is de prijs 15.00 euro. De rit zon-
der B.B.Q is 10.00 euro. 
 
Het bedrag kan overgemaakt worden op 
rek. NL 63 RABO 0103120106  t.n.v.    J. Gerritsen onder vermelding toertocht 2018 en uw naam. 
Denk eraan dat de inschrijving pas ingaat wanneer het bedrag is overgemaakt. 
 
Om de trekker bestuurders uit onze buurtschappen de gelegenheid te geven in te schrijven en zeker te 
van een plek, kan er in geschreven worden t/m 15 augustus, daarna kunnen ook buitenstaanders 
zich inschrijven, doe het op tijd om teleurstelling te voorkomen, vol is vol.  
Wij verzamelen vanaf 9.00 uur bij Dorpshuis ons Huus op de Beemte en wij vertrekken zo rond 10.15 
tijdens de pauze onderweg zal er weer een blikje drinken zijn.                                                                                   

 
Opgave voor dit evenement is mogelijk bij:                                                                                             
Ab Vos 06-53425320 of Frits Bouwmeester 06-83551109 
 
Ook het afgelopen jaar hebben wij niet stil gezeten, en na de nodige opmerkingen dat wij eigenlijk wel 
een beetje herkenbaar mochten zijn, heeft dit geleid in het ontwikkelen van een fraaie vlag, die tijdens 
een evenement achter op de trekker mee gaat, dus kom het aanschouwen. 
 
Namens de O.C.B.B. 
Frits Bouwmeester 

De jongeren (tussen de 12-16 jaar) uit Beemte-
Broekland en Wenum-Wiesel kunnen elke maand 
deelnemen aan een activiteit met elkaar in dorps-
huis 'Ons Huus'. Zo zijn de jongeren wezen laser 
gamen, zijn de wijkagenten langs geweest om in-
formatie te geven over hun werk, worden er spel-
len gespeeld in de gymzaal en worden er disco-
avonden georganiseerd in het dorpshuis. Afgelo-
pen keer hebben de jongeren vlotten gemaakt met 

touw, tonnen en pallets. De jongeren kwamen met 
goede ideeën om de vlotten mooier en beter te 
maken. Vrijdag 15 juni aanstaande wordt er met 
de vlotten gevaren op het kanaal in de Beemte. 
Wil je de vlotten komen bewonderen of wil je 
graag meedoen en ben je tussen de 12-16 jaar en 
kom je uit Beemte-Broekland of Wenum-Wiesel, 
dan ben je van harte welkom om mee te doen. 
 

Rock Solid 
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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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Ondernemerschap leer je op Brede School Antonius, de Vecht 
 
Wat krijg er wanneer je kinderen zelf een schoolfeest laat organiseren? 
Ondernemerschap, zelfsturing en creatieve, oplossingsgerichte kinderen! 
 
Na veel voorbereidingen was het 23 mei zover; het schoolfeest op de Brede School Antonius De Vecht. 
Het schoolfeest werd georganiseerd door de leerlingenraad; kinderen uit groep 3 t/m 8. Het was de 
hele dag feest. 's Morgens was er een echte vossenjacht. Kinderen uit groep 7 en 8 zaten door het dorp 
heen verstopt. Op verschillende plekken in het dorp moesten er opdrachten uitgevoerd worden.  
 
's Middags waren ook de ouders, familie, vrienden en buren van harte welkom. Er was een stormbaan, 
op het plein konden verschillende spellen gedaan worden zoals spijkerbroek hangen, twister en 
blik gooien. Voor een natje een droogje was gezorgd en dat allemaal met muziek van de DJ op het bui-
tenpodium. En wie zere voeten had van het dansen, kon genieten van een heerlijke voetreflexmassa-
ge!  
 
Tijdens dit spektakel hebben 4 stoere meiden hun haren afgeknipt om te doneren aan de Stichting 
Haarwensen. De stichting was deze middag zelf ook vertegenwoordigd met een mooie kraam waar de 
kinderen pruiken van echt haar konden bewonderen. Veel meiden zijn enthousiast geworden om ook 
hun lange lokken te doneren maar sparen nog even door om de juiste lengte te krijgen. 
 
We kunnen met z'n allen terugkijken op een zeer geslaagde middag. 
Kinderen hebben geleerd hoe je plant, offertes aanvraagt, berekent, rekening houdt met jong en oud, 
organiseert en communiceert. 
Zowel het schoolfeest als het doneren aan de Stichting Haarwensen is voor herhaling vatbaar! 

Brede School St. Antonius De Vecht 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
De eerste maand van het terras zit er weer op. Veel mensen hebben al geproefd van ons heerlijke sof-
tijs, milkshake, aardbeien met ijs en slagroom of een kopje koffie met onze lekkere appeltaart! 
 
De activiteiten in mei zijn in het dorpshuis goed bezocht. De informatieavond van de glasvezel was wel 
de topper! Een record aantal bezoekers hadden we binnen. Een aantal belangstellenden kon er helaas 
niet meer bij….. 
  
Ook voor de zonnepanelen was veel belangstelling. Op deze informatieavond werd met behulp van te-
keningen en een film van alles uitgelegd over de plannen met betrekking tot het zonnepanelenpark. 
 
De ouderen zijn een dagje op stap geweest en kwamen voor de afsluiting bij Ons Huus voor een brood-
je kroket, een consumptie en een heerlijk softijsje als toetje.  
 
Voor juni staan een drietal workshops van Lavanda gepland, deze vinden plaats op 5, 7 en 13 juni. 
 
Komt u weer gezellig breien of haken? Het breicafé is op woensdagmiddag 13 en 27 juni geopend. 
 
Verder hebben we een aantal besloten feesten in de agenda staan. 
 
 
NIEUW:  
Met de zomer in aantocht start ook het barbecue seizoen. 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 
cafetaria 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 (er schijnt nog een telefoonnummer van Ons Huus  in omloop te zijn, dit num-
mer  055 - 312 3269 is NIET meer in gebruik) 
 
P.s. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van een kopje koffie uw 
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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 10 juni Woord en communieviering met pastor I Kantoci en ons koor Inbetwee 
Zaterdag 16 juni Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 24 juni Woord en communieviering  met pastor W. Vroom 
Zaterdag 30 juni eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 8 juli woord en communieviering met pastor W Vroom 
 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 

 
 
Woensdag 13 juni om 19.00 uur een Eucharistieviering in de MF ruimte op de Vecht met medewerking 
van pastoor P. Daggenvoorde en ons koor Inbetween 
 
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Vrijdag 8 juni feestdag van het H Hart om 9.00 uur Eucharistieviering in Apeldoorn 
Zondag 10 juni Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde  E H Communie 
Zondag 17 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian en om 12.00 doopviering 
Zondag 24 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Vrijdag 29 juni Petrus en Paulus om 9.00 uur een viering in Apeldoorn 
Zondag 1 juli eucharistieviering met pastor Sebastian en om 12.00 uur doopviering 
Zondag 8 juli Eucharistieviering met pastor H Hofstede en ons koor Inbetween 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Juni 2018: 
 

03 juni  10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst , H.A. viering 
10 juni 10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe 
17 juni 10.00 uur  Dienst met Ds. J. ter Avest, Arnhem  
24 juni 10.00 uur  Dienst met Dhr. E. Fokkema,Twello 
01 juli 10.00 uur  Dienst met Ds. J. Alma, Veenendaal  
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Sv. V&L De Vecht 

 

Zeer geslaagde sport- en spelmiddag bij sv VenL 
Traditiegetrouw heeft ook dit jaar weer in de meivakantie de sport- en spelmiddag plaatsgevonden bij voetbalvere-
niging VenL in de Vecht. Alle kinderen van de basisschool zijn dan welkom om een hele middag een spelletjespar-
cours af te leggen, een partijtje te voetballen, lekker uit te leven in het springkussen of zo maar lekker bouwen met 
mega grote legoblokken. Woensdag 2 mei was het zover en wat een geluk met het weer. Na een herfstachtige 
dinsdag, scheen op deze woensdag heerlijk de zon de hele dag! Dat deze spelletjesmiddag nog altijd een groot 
succes is, blijkt wel uit het aantal deelnemers. Een record aantal van zo rond de 80 kinderen heeft  deel genomen. 
Het was dan ook zeer gezellig op Sportpark Het Hul. De hele middag rennen en bewegen maakt hongerig. Uiter-
aard wordt er dan ook aan de inwendige mens gedacht. De kinderen zijn voorzien van ranja en na afloop een friet-
je. Moe maar voldaan kunnen we constateren dat ook deze sport- en spelmiddag weer zeer geslaagd was. En la-
ten we vooral niet vergeten dat deze middag mede zo geslaagd was door het grote aantal vrijwilligers die de 
groepjes kinderen hebben begeleid en de vrijwilligers achter de bar. Op naar volgend jaar! 
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Glasvezel? 

Glasvezel in Beemte Broekland. 

 

Als inwoner van Beemte Broekland ben ik verheugd 

dat twee bedrijven t.w. Glasvezel Buitenaf 

(www.glasvezelbuitenaf.nl) en  Digitale Stad Velu-

we (www.digitalestad.nl)  het initiatief hebben ge-

nomen de inwoners van ons dorp en buitengebied  

in de gelegenheid te stellen mee te gaan in de digi-

tale vaart der volkeren. 

Het bedrijf Glasvezel Buitenaf biedt glasvezelkabel 

aan in combinatie met een beperkt aantal van vijf  

providers, waaruit gekozen moet worden. Bij dit 

bedrijf is er geen vrije keuze van providers.  

Dat houdt in dat, indien u kiest voor Glasvezel Bui-

tenaf, u het contract met uw huidige provider, in-

dien die niet tot de geselecteerde groep van vijf 

behoort, moet op zeggen met als vervelend gevolg, 

dat u mogelijk ook een ander e-mailadres zal moe-

ten kiezen, namelijk één die door de gekozen pro-

vider aangeboden wordt. Dit geldt natuurlijk niet 

als u van een generiek mailadres gebruik maakt 

zoals bijvoorbeeld Hotmail, Gmail, etc.  

De beperking van de vijf providers wordt gekoppeld 

aan de woning en blijft gehandhaafd, ook na de 

vaste minimale wettelijke toegestane eerste con-

tract-termijn van een jaar. U kunt daarna, met een 

maand opzegtermijn, slechts overstappen naar één 

van de vier andere providers. 

Ook als u gaat verhuizen is de koper van uw huis 

verplicht uit een van de vijf providers te kiezen. 

 

Bij Digitale Stad Veluwe heeft een ieder de vrijheid 

om een contract aan te gaan met een zelfgekozen 

provider. Dat kan uw huidige provider zijn en u be-

houdt dan uw eigen e-mailadres. Natuurlijk staat 

het u vrij om iedere andere willekeurige provider te 

kiezen. 

Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken of het 

bovenstaande van belang is, maar het leek mij dat 

dit punt belangrijk genoeg is om even onder de 

aandacht te brengen. 

Aan u de keuze! 

 

S. Woudstra 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl
file:///C:/Users/BBvBB/Ratelaar/jaar%202018/www.digitalestad.nl
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Foto’s 50+ reis BBvBB 

Een van de voortreffelijke reisleidsters. 

De glasblazer uit Ootmarsum (Ov). 
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Zomer in Gelderland 

  

Z    mer in Gelderland in 
Beemte Broekland 

 
Hallo buurtbewoners! 
 
Het is inmiddels bijna eind mei en ligt de uitzending 
van ‘Op weg naar Zomer in Gelderland’ waarin 
Beemte Broekland werd voorgesteld al weer een 
maandje achter ons. Het is een leuk filmpje gewor-
den waarin onze buurtschap op een mooie manier 
is neergezet. Wij als kernteam waren zeer tevreden 
over het resultaat. Enig minpuntje is dat rondom 
de uitzending de verkeerde sponsoren in beeld wa-
ren gebracht. Dit is inmiddels rechtgezet in een ex-
tra uitzending op zondag 13 mei waarin ons filmpje 
nog een keer werd uitgezonden en waarbij dus wel 
de sponsoren uit Beemte Broekland te zien waren 
rondom de uitzending. Betreffende sponsoren krij-
gen tijdens de uitzending van 10 augustus ook nog 
extra reclametijd. Kortom, jammer dat het zo is 
gelopen maar netjes opgelost. 
 
Donderdag 17 mei zijn Frits en Ingrid voor een 
briefing in Arnhem geweest bij omroep Gelderland. 
Daar waren ook vertegenwoordigers van de andere 
teams aanwezig. Het was een leuke en informatie-
ve avond. Alle teamleden kregen een rondleiding. 
Zo mochten we een kijkje nemen in de redactie-
ruimte, de regieruimte, de radiostudio en in de tv 
studio achter de desk. Erik van der Pol, presentator 
van GLD Vandaag en verslaggever bij TV Gelder-
land heeft ons uitgebreid geïnformeerd over de 
gang van zaken tijdens een gemiddelde werkdag 
maar ook hoe hectisch het kan zijn als er zich on-
verwachte calamiteiten voordoen die de hele plan-
ning in de war schoppen. Het is een boeiende we-
reld, die media wereld. Tijdens het informatieve 
gedeelte hebben we nog wel een aantal dingen ge-
hoord waar we als team weer mee aan de slag 
gaan. Daarnaast willen we het volgende graag met 
jullie delen. 
 
Er is 10 augustus een groot radiopodium aan-
wezig. Dat podium is die dag ‘van ons alle-
maal’. Tussen 13 en 16 uur mag iedereen die 

dat wil een optreden verzorgen. Lokale arties-
ten, fanfare, iemand met een mooi verhaal, 
bedenk het maar.….. Kortom, heb je altijd al 
eens iets willen laten horen wat je wilt delen 
voor publiek, pak dan nu je kans! We hebben 
geen regels meegekregen met betrekking tot 
leeftijd, dus iedereen – jong en oud – is van 
harte welkom voor een optreden! Enige voor-
waarde is dat het optreden niet commercieel 
mag zijn. 
 
Verder is die avond de tussenstand van het stem-
men bekend gemaakt. Niet het aantal stemmen 
maar de ranking in plaatsen. En jawel hoor…… Al 
het ge-app en sociale media gebeuren is niet voor 
niets geweest want op nummer 1 in de tussenstand 
staat Beemte Broekland. Met enige gepaste trots 

toch wel hebben wij dit aangehoord   Wij gaan er 
echter vanuit dat onze ‘medespelers uit de andere 
dorpen/buurtschappen’ bezig gaan met een inhaal-
slag en daarom blijven wij u/jullie ‘spammen’ met 
appjes en berichtjes via Facebook om wekelijks te 
blijven stemmen. Want niet voor niets ‘roepen’ wij 
iedere week dat ‘Jouw stem weer telt’! Mocht je het 
nou leuk vinden om samen met een team op 10 
augustus ook zoveel mogelijk stemmen binnen te 
halen, laat dit dan weten aan Ingrid. Dan gaan we 
samen een soort van campagne bedenken om zo-
veel mogelijk mensen te bereiken voor die dag. We 

maken er dan samen ‘gewoon iets gezelligs van’   
En neem gerust een vriend of vriendin mee! 
Dit geldt natuurlijk ook voor de andere teams. Veel 
mensen zijn al benaderd maar vind je het ook leuk 
om op de een of andere manier een rol te spelen in 
de voorbereiding of op de dag zelf in welke vorm 
dan ook? Wil je wellicht sponsoren in materialen of 
anderszins? Neem dan gerust contact op met ie-
mand van het kernteam. 
 
 

 Samen gaan we er wat moois van maken! 
 

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) 



De Ratelaar - juni 2018 - Pagina 39 
 

 

 

Zomer in Gelderland 

De Regieruimte van Omroep Gelderland  De redactieruimte van Omroep Gelderland  

De tussenstand    

Frits en Ingrid achter de TV Desk. Nieuw duo bij TV Gelderland?    
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