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      Zie verder pagina:17 

PCBO De Diamant 

Vanuit de directie 
Het eerste deel van dit schooljaar zit er al weer op, we beginnen nu aan de 
herfstvakantie. Alle kinderen hebben hun plekje weer gevonden. Groep 
6,/7/8 is op schoolkamp geweest naar de Witte Wieven in Nunspeet en de 
andere groepen zijn in september op schoolreis geweest naar Hellendoorn. 
Een mooie aansluiting hierop was het thema van de Kinderboekenweek 
‘Kom erbij’ over vriendschap en relaties. De belangrijkste schoolafspraak 
‘Iedereen is anders, iedereen hoort erbij’, stond centraal. De kinderen heb-
ben prachtige vriendschapsverhalen geschreven en illustraties gemaakt 
met een heuse voorleeswedstrijd en een boekenmarkt hebben wij het the-
ma afgesloten. De kinderen hebben elkaar hierdoor nog beter leren kennen. Na de herfstvakantie gaan 
we natuurlijk een gezellige tijd tegemoet met Sint en Kerst.    
 

Nieuws vanuit groep 1/2  
Groep 1/2 heeft de afgelopen periode gewerkt aan het thema Vriend-
jes. Dit was ook het thema van de Kinderboekenweek. We hebben ge-
werkt over het verhaal ‘Wil je mijn vriendje zijn’ en over ‘De mooiste 
vis van de zee’. Na de herfstvakantie starten we met het thema Herfst. 
Juf Remke had namens Acres ook nog een leuke beweegactiviteit voor 
groep 1/2. Er was een  loopfietsenrace georganiseerd en er was een 
grote opblaasstormbaan. Een heerlijke middag waar we lekker in be-
weging waren. Aan het einde kregen de winnaars van de loopfietsenra-
ce zelfs een echte medaille en mochten ze op het podium. Wat was dat 
leuk zeg! 
 
Kinderboekenweek voor groep 1 t/m 8 
3 t/m 12 oktober stond ook onze school in het teken van de Kinder-
boekenweek. Samen met alle kinderen en andere belangstellenden 
hebben we tijdens de aftrap voorgelezen, werden de ‘Gouden Griffel’ 
en de ‘Gouden Penseel’ uitgelegd, kregen we van 1 van de kinderen 
een leesboek voor onze schoolbibliotheek en dansten we mee op het 

lied ‘Kom erbij’ van Kinderen Voor Kinderen. 
Er kwamen opa’s/oma’s en moeders om voor te lezen aan groepjes kinderen. Dit was supergezellig. We 
hopen dat ze volgend jaar weer willen komen. Iedereen ontving een voorleescertificaat met een leuke 
foto erop.  
Gedurende de week hebben alle kinderen in groep 1/2 hun favoriete boek mee naar school mogen ne-
men en konden ze hier met elkaar over praten. In groep 3 t/m 8 hielden de kinderen een boeken-
praatje over hun lievelingsboek en mochten ze hier ook uit voorlezen voor de voorleeswedstrijd. De 
winnaar uit iedere groep streed op de laatste dag voor de titel voorleeskampioen groep 3/4/5 en groep 
6/7/8. Het was superspannend. Uiteindelijk wonnen Femke en Rosan de voorleesfinale en ontvingen zij 
een leuk presentje. Uiteraard 
kreeg iedere groepswinnaar 
een prachtig certificaat.  
Voor de winnaars van de gou-
den penseel was er in groep 
1/2 een pakje toverstiften, 
welke gewonnen werden door 
Elizabeth en Julian. In groep 
3/4/5 en groep 6/7/8 werd een 
heuse troffee gewonnen door 
Jinte en Yazz en was er een 
eervolle vermelding voor Lotus. 
De gouden griffels werden in 
de wacht gesleept door Danil in 
groep 3/4/5 en door Laura in 
groep 6/7/8.   
Ook hebben we een echte boe-
kenmarkt georga-niseerd. Hier 
mochten de kinderen hun eigen 
boe-ken verkopen of juist nieu-
we boeken bij andere kinderen 
kopen. Dit was echt heel erg 
gezellig. Er waren veel kinderen die kleedjes en boeken mee genomen hadden. Onze school zag er ge-
weldig uit! 
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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: Stationsplein 50, 7300 ES 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 

04-11 Fototentoonstelling Frits Bouwmeester 
16-11 Rock Solid 
16-11 Lichtjesregen Wilhelmina kerk 
17-11 Mannenavond Aktief Ons Huus groep 
01-12 Sinterklaasfeest Ons Huus BBvBB 
14-12 Rock Solid 
15-12 Winterfair Wilhelmina kerk 
28-12 Top 2000 Wilhelmina kerk 

Agenda  

http://www.politie.nl
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 22 november 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 
 

Bij de lezer 2018 

Di 30 okt + wo 31 okt 

Di 11 + wo 12 dec 

 2019 

Di 5 febr + wo 6 febr 

Beste lezers, 

A ls je buiten loopt en voelt hoe lekker warm het nu nog is zou je niet denken dat het al herfst 
is. 
Aan de bladeren van de bomen die beginnen te verkleuren zie je enige herkenning van de 

herfst. 
De trekker toertocht was ook een groot succes er waren veel deelnemers en het weer was super. 
Het was een hele optocht met al die oldtimer trekkers en door het mooie weer stonden er ook veel 
mensen langs de kant van de weg te kijken. 
 
Ook dit najaar staan er weer diverse activiteiten gepland zoals 26 oktober de Halloween Party bij Ons 
Huus. 17 november de mannenavond in Ons Huus. Er staan ook diverse activiteiten gepland in de Wil-
helmina kerk zoals de lichtjesregen en de winterfair etc. Kijk voor alle activiteiten in de agenda. 
Zaterdag 13 oktober was er weer de klussen dag bij Ons Huus en daar is weer door een groepje men-
sen geklust. De Ratelaars zijn daar nu te vinden in een rekje dat aan de zijkant van de steigerhouten 
kast is vast gemaakt. 
 
Verder in deze Ratelaar staan nog stukjes van school en de oproep van V en L voor nieuwe leden/
minipupillen. Kom gerust bij V en L een keer een kijkje nemen. Verder wens ik u veel leesplezier met 
De Ratelaar van deze maand. 
 

Namens de redactie, 

Simone van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

O p vrijdag 12 oktober waren wij namens de 
Buurt- en Belangenvereniging aanwezig bij 

Rock Solid. Een aantal mensen van de kerk, vanuit 
Wenum Wiesel was Jenny Mijnheer aanwezig. Het is 
mooi om te zien dat er één keer in de maand een 
plek is waar jongeren bij elkaar kunnen komen. De-
ze jeugd heeft de basisschool verlaten, maar het 
blijft leuk om elkaar te blijven ontmoeten. Bram 
Neuteboom Spijker en Berend Pas sturen deze 
groep aan. Iedere keer bedenken ze weer iets 
nieuws om er een gezellig avondje van te maken. 
Deze jongens zijn echte toppers! Ze gaan heel leuk 
met deze doelgroep om. 
 
Deze keer was er een quiz georganiseerd. Er hing 
een beamer met groot scherm waar verschillende 
filmpjes en vragen op te zien waren. Wij als vol-
wassenen deden gezellig mee aan deze quiz met 
wel 60 vragen! Nou ik kan je vertellen dat was nog 
niet eenvoudig. Maar we hadden lol, we discussi-
eerden over de antwoorden en moesten proberen 
onze mond te houden. Lastig, maar we hebben een 
leuke avond gehad. 
 
We zaten in de foyer van het Dorpshuis. Normaal 
zit deze jeugd in de prachtig opgeknapte kelder van 
het Dorpshuis. Ook maken ze regelmatig gebruik 
van de gymzaal voor activiteiten. Vanwege een fi-
nanciële bijdrage vanuit verschillende kanalen kon 
deze kelder eens een keer goed aangepakt worden. 
Vele handen van vrijwilligers hebben dit weer voor 
elkaar gekregen. Wat wonen we toch in een mooi 
dorp. 
 
Zit je op de middelbare school? En woon je in 
Beemte Broekland of Wenum Wiesel? En heb je zin 
om op vrijdagavond af en toe eens iets leuks te on-
dernemen? Kom gerust een keer kijken. In oktober 

heeft deze groep bijvoorbeeld weer deelgenomen 
aan de Halloween spooktocht van de Aktief Ons 
Huus groep. Voor de data wanneer er Rock Solid is, 
raadpleeg je de agenda van de Ratelaar. Of vraag 
via iemand die er al naartoe gaat of Bram of Berend 
je aan hun groepsapp willen toevoegen. 
Sinterklaas komt alweer bijna naar de Beemte. In 
de vorige Ratelaar stond al wat informatie. Ik heb 
begrepen dat de eerste aanmeldingen al binnen 
zijn. Het is altijd een spannende tijd voor de kin-
deren. Maar we blijven het leuk vinden dat hij jaar-
lijks ook Beemte Broekland bezoekt. We zijn blij 
met het groepje vrijwilligers die er ieder jaar weer 
een hoop werk voor verrichten. Vandaar ook de fi-
nanciële steun vanuit de Buurtvereniging. 
En dan willen we nog even iemand in het zonnetje 
zetten die op de achtergrond de laatste jaren veel 
voor de Ratelaar heeft gedaan. Dat is Anton Haf-
kamp. Hij woonde vroeger aan de Hellenweg en 
tegenwoordig in de nieuwe wijk Zuidbroek. Anton 
heeft jarenlang bezorgwerkzaamheden gedaan voor 
de Ratelaar. Onder andere zorgde hij ervoor dat de 
adverteerders de Ratelaar ontvingen. En dat de do-
zen vol Ratelaars iedere maand bij ter Mate terecht 
kwamen. Vanwege gezondheidsproblemen lukt dit 
niet meer. Wij willen Anton ontzettend bedanken 
voor zijn inzet. We hopen dat het inmiddels weer 
wat beter met je gaat.  
 
Wilt u eens aansluiten bij onze vergadering? Wilt u 
meedenken over dingen in onze buurt? Onze vol-
gende vergadering is op 14 november om 20.00 
uur in het Dorpshuis Ons Huus. 
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur, 
Saco, Ilona, Wilma, Helga en Marjan. 

Voorbereidingen trekke toertocht OCBB 2018, zie ook pagina 25 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Eerst even klagen 

 ogen we eerst even klagen? Hebben we dat maar 

weer gehad. Gaan we daarna over op positiever 

nieuws van de dorpshuisvereniging.  

Zoals u kon lezen in de vorige Ratelaar stond er een 

halfjaarlijkse klussendag gepland op 13 oktober.  Waar 

we normaal zoveel mogelijk in de communicatie aan-

gaande het dorpshuis ons positivisme willen onderstre-

pen door optimistische verslaggeving van de klussen-

dag, moet ons nu van het hart dat we teleurgesteld zijn 

over de opkomst van buurtbewoners en leden van ver-

enigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Ons 

Huus is voor velen een mooie ontmoetingsplek gewor-

den, mede door de inspanning van veel vrijwilligers. Er 

worden veel activiteiten georganiseerd in het dorpshuis 

en de opkomst bij veel van die activiteiten is bemoedi-

gend voor de organisatoren van deze activiteiten. Het is 

echt leuk om dan te zien dat er zoveel mensen lol heb-

ben in het dorpshuis. Maar…. het dorps-

huis moet natuurlijk wel onderhouden 

worden en mankementen moeten wor-

den verholpen voordat de schade erger 

en erger wordt. Wij, als bestuur, zouden 

natuurlijk voor heel veel zaken professio-

nele hulp in kunnen schakelen en zo een 

aanslag doen op het budget. U kunt aan-

voelen dat we dat budget liever anders 

besteden. Kleinere klussen kunnen we 

zelf. En doen we uiteindelijk dan ook zelf. Met echt 

maar een paar trouwe vrijwilligers. En we zijn echt niet 

te beroerd om ook een zaterdagmorgen per half jaar in 

het dorpshuis te klussen… en soms nog wat vaker als er 

echt direct iets gerepareerd moet worden. Maar… het is 

ons toch echt tegengevallen dat er zo weinig mensen de 

handen uit de mouwen willen steken om klussen te 

doen in het dorpshuis. Neem van ons aan dat het voor 

ons motiverend werkt en wij met nog meer plezier za-

ken voor het dorpshuis regelen wanneer de opkomst de 

volgende keer groter is tijdens de klussendag! Denk er 

eens over na. Misschien een tip: zet het op het lijstje 

van goede voornemens voor het volgende jaar. En reali-

seert u zich dat het ook gewoon gezellig is om samen 

met uw buren iets te doen voor de buurt!  

Zoals beloofd nu positief nieuws. Er zijn gelukkig uitein-

delijk toch wel een heel aantal klussen gedaan tijdens 

de klussendag. Bijvoorbeeld: de nooddeur is gerepa-

reerd, er is nieuwe verlichting geplaats aan de achterzij-

de, het dak is gedeeltelijk vrij gemaakt van blad, de 

verlichting in de douches is aangepast, er zijn wat pla-

fondplaten vervangen, schemerlampen gerepareerd, de 

gordijnen op het podium zijn beter opgehangen, en zo 

nog een aantal klusjes. En ook al staan er nog ‘things to 

do’ op het lijstje – dit is dan maar mooi weer geregeld! 

Zonder arbeidsloonkosten,  

Wat ook als positief te omschrijven is: het gesprek dat 

we voerden met Steven Gerritsen, de stadsdeelmanager 

voor de dorpen van de gemeente Apeldoorn. Steven 

heeft ons weer verder geholpen. Hij denkt, namens de 

gemeente, altijd op een zeer enthousiaste wijze met ons 

mee over hoe nu verder met het dorpshuis. Hij wijst ons 

op regelingen en subsidiepotjes die we kunnen aanspre-

ken en hij brengt ons in contact met de juiste mensen 

die ons kunnen helpen. Zo ligt er nu een plan bij ons op 

tafel om het dorpshuis ook aan de buitenzijde op te 

fleuren en daarvoor gebruiken we het gewonnen geld-

bedrag van Omroep Gelderland maar wellicht kan de 

gemeente ook nog een bijdrage hieraan leveren. In een  

volgende Ratelaar meer hierover.  

Op het moment dat u dit leest is de Algemene Leden-

vergadering achter de rug en hebben we met alle aan-

gesloten besturen van de diverse leden gebrainstormd 

over de toekomst van het dorpshuis,  het beheer ervan 

en de rol van het bestuur hierin. Tijdens die vergadering 

is ook bekend gemaakt dat ons bestuurslid Jacintha het 

stokje gaat overdragen aan haar opvolger. Op dit mo-

ment is er nog geen kandidaat bekend maar wellicht 

zijn er tijdens de vergadering namen van 

mensen genoemd en zullen zij worden be-

naderd. We willen ook u nu vragen om 

mee te denken over wie er geschikt zou 

zijn als bestuurslid van de dorpshuisver-

eniging. Heeft u een idee of heeft u zelf 

interesse: laat het weten via infodorps-

huisbb@gmail.com of via 06 22973908! 

Het is een leuke en leerzame vrijwilligers-

functie met als resultaat van de inspannin-

gen het in stand houden van één van de verbindende 

elementen van ons mooie en gezellige dorp.  

Tot slot nog het volgende: u kunt een speeltoestel voor 

Ons Huus sponsoren door uw boodschappen te doen bij 

de Dekamarkt aan de Vlijtseweg. U ontvangt tot en met 

24 november bij elke €10,- aan boodschappen een 

sponsorvoucher in de Dekamarkt aan de Vlijtseweg. 

Deze voucher is voorzien van een unieke code, die één 

stem waard is. 

Klanten scannen de sponsorvoucher bij de actiezuil in 

de winkel en kiezen op het scherm het buurtinitiatief 

aan wie ze de stem willen geven. 

Aan het einde van de actie wordt op basis van het aan-

tal toegekende stemmen het bedrag van €5.000,- naar 

rato over de deelnemende buurtinitiatieven verdeeld.   

We vinden het natuurlijk fantastisch dat de Dekamarkt 

ons idee heeft uitgekozen en zouden het geweldig vin-

den wanneer u uw stem, na het boodschappen doen, 

aan ons geeft!  

We zien u graag bij de Dekamarkt en natuurlijk ook in 

Ons Huus!  

 

Vriendelijke groet,  

Bestuur Dorpshuisvereniging Ons Huus  

Mettie, Martine, Henk, Arnold en Jacintha  

Tijdens die verga-
dering is ook be-
kend gemaakt dat 
ons bestuurslid Ja-
cintha het stokje 
gaat overdragen 

aan haar opvolger.  

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Wandeling door G. Schipper 

Een wandeling XI 

We  verlaten Koldhoorne bij de lindeboom 

van Hulleman en komen nu voor de 

zuiveringsinstallatie te staan. Deze installaties 

staan allemaal op de gronden van de familie Hulle-

man en Buitenhuis. Deze families hadden voor de 

oorlog 1940-1945 de gronden aan de gemeente 

verkocht. Familie Buitenhuis van de Nachtegaal 

ontving voor vijf hectare Fl. 25.000,--. Die grond 

lag langs de Grift. Het was genaamd: Het Grifstuk.  

 

Voor de oorlog is de gemeente begonnen een gro-

te vijver te graven. De grond van die vijver moest 

over de Grift en het kanaal gebracht worden naar 

K. Veldhoen. Berkhof de ontwerper van Berg en 

Bos had de leiding van dit grondwerk en liet een 

brug over de grift en het kanaal bouwen. Over het 

kanaal kwam een draaibrug. Er was toen der tijd 

nog scheepvaart. Berkhof kreeg het wel voor el-

kaar. De grond uit de vijver werd vervoerd met 

kiepkarren over rails en werden geladen met de 

schop, uitgevoerd door mannen die in de steun 

zaten. De grond van K. Veldhoen is wel een halve 

meter hoger geworden. Het is niet helemaal afge-

maakt, door het uitbreken van de oorlog is het 

stuk grond tegen de grond van Vorderman niet 

verhoogd. 

 

We komen nu bij de Nachtegaal, dat vroeger een 

herberg is geweest. De Nachtegaal is in 1957 ver-

kocht aan P. v.d. Zee. Die heeft alles laten afbre-

ken en er een nieuwe bungalow te laten bouwen. 

Van Monumentenzorg zijn ze nog wezen kijken, 

maar omdat de familie Buitenhuis grote stalramen 

en een grupstal in het pand gemaakt hadden, 

mocht het opgeruimd worden. 

Langs de grift stond een grote schuur met voor en 

achter grote deuren. Een doorgang voor paarden 

en wagens. Daar konden de paarden gevoerd wor-

den en koetsiers en vrachtrijders gingen in de her-

berg even pauzeren. Die schuur heeft Hendrik Lan-

gebach toen gekocht en van de gave eiken stiels 

en balken weer een schuur gebouwd. Verder was 

er niet veel van bruikbaar. De planken waren ge-

potdekseld en zo vaak geteerd, dat ze van de teer 

aan elkaar bleven hangen. En de binnenkant van 

die planken was helemaal verwormd. De boerderij 

en de schuur waren ook zo’n 350 jaar oud. Het 

achterhuis was ook van planken. Een bruine beuk 

staat er nog, ook zo oud. De omvang heb ik geme-

ten op een meter van de grond en dat was 3,55 

meter. Misschien wel de oudste boom van Apel-

doorn. 

Vroeger in de buurt van de Nachtegaal is ook nog 

wat gebeurd, zoals met die boer, die op hoge 

grond boerde en nooit last had van hoog water. 

Maar de buren lagen een stuk lager en wilden 

graag een sloot graven door de grond van die 

boer. Maar hij wilde niet. Hij was een eigengereide 

en vervelende dwarsligger en niet getrouwd. De 

buren vonden er wat op. Een van hen had een flin-

ke knappe dochter en die moest maar eens naar 

de boer toegaan. Een beetje verleidelijk doen en 

ook praten over de sloot. De dochter ging er heen 

en vertelde, dat de sloot best kon aflopen naar de 

Grift en als hij toestemming gaf meer in aanzien 

kwam te staan en dat hij ook nog wel eens een 

vrouw zou krijgen. De boer gaf permissie. Er 

moest een duiker komen onder een spik, dam, 

door. De sloot kwam er, maar de dochter kwam 

niet meer bij hem. Hij kreeg het in de gaten en 

verzon wraak. Op een zeer donkere avond met 

slecht weer, veel regen en wind, ging hij naar de 

duiker toe en zou die wel eens dicht stoppen met 

takken en rommel om de buren onder te laten lo-

pen. Hij bracht de takken voor de duiker en moest 

nog terug om oud stro en plaggen te halen en dat 

werd hem noodlottig. Door de duisternis liep hij de 

sloot in, viel voorover en verdronk. Hij dreef met 

de stroom mee en bleef dwars voor de duiker lig-

gen. De volgende morgen gingen de buren op on-

derzoek uit omdat het water niet weg liep en ze 

vonden hem voor de duiker. Een van de buren zei: 

“Dat is geen wonder, het was altijd al een dwars-

ligger”. 

 

Op een gegeven moment moest deze dwarsligger 

ook eens naar de dokter, die hem ook goed kende. 

Op die dag was het erg druk bij de dokter. De 

wachtkamer zat propvol. Toen hij aan de beurt 

was en de dokter, die nogal driftig was door alle 

drukte zei: ”kleed je maar uit”. “Ja, ma ja ma”. 

“Niks te Jamaen, uitkleden en daar is een kamer 

en een beetje vlug ook” zei de dokter. Even later 

stond hij spiernaakt voor de dokter en die vroeg 

zoals gebruikelijk: “wat zijn de klachten?”. De boer 

antwoordde: “Dokter ik wol oe es vroagen of ie 

van ’t joar nog eerappels neudig hadden”. 
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PCBO De Diamant 2 

Nieuws vanuit groep 6/7/8: 
De maand oktober is omgevlogen! We hebben echt weer heel veel mogen beleven en leren samen.  
Groep 8 heeft een Infoavond gehad op het Cortenbosch. Hier kregen ze te horen wat er allemaal gaat 
gebeuren voor ze naar het VO gaan en konden ze gaan luisteren naar de verhalen van verschillende VO
-scholen. Spannend… Op school is er een VO-hoekje gemaakt met allemaal folders en posters van de 
opendagen.  
Een aantal kinderen kwam met hun ouder(s) naar de omgekeerde 10-minutengesprek-ken om te ver-
tellen wat zij dit jaar graag willen doen/leren. 
Op 4 oktober was het natuurlijk weer dierendag, altijd een geweldig feest bij ons op school (lees vooral 
ook de bijdrage van groep 8). Ook de Kinderboekenweek zit er helaas weer op, dit was een grote hap-
pening. Woensdag 10 oktober was het opendag. De kinderen van groep 8 mochten 2x ouders rondlei-
den door de school. Dit deden ze heel goed. Wie weet zien wij deze ouders over een paar jaar weer 
terug bij ons op school. 
Verder hebben we voor het komende half jaar een nieuwe juf, juf Janieke. Zij zit in het eerste jaar van 
de PABO en komt 1 dag in de week bij ons helpen en lesgeven. Tot slot hebben we nog een gastles van 
het Rode Kruis mogen bijwonen (lees vooral ook de bijdrage van groep 8) en zijn we blij dat het nu 
heerlijk herfstvakantie is geworden. We gaan er allemaal heel erg van genieten (al zullen we elkaar ook 
wel een beetje missen) en hopen vol verhalen op maandag 29 oktober elkaar weer terug te zien in de 
klas.  
 
Groep 6 op bezoek in de Apenheul 

Afgelopen twee weken stond de Apenheul bij groep 6 centraal. Zo hebben ze een les gehad over hoe 
apen leven en overleven in het wild en een bewegingsles waar de kinderen moesten klimmen en lopen 
als echte apen. Donderdag 18 oktober was het dan zover we gingen naar de APENHEUL! De kinderen 
hadden enorm veel zin in deze dag. We kregen een rondleiding en de gids vertelde allemaal leuke 
weetjes over de apen. Zo hebben we ook de voertijd van de doodshoofdaapjes en gorilla’s gezien. Na 
de rondleiding hadden we nog een uur de tijd om zelf door het park te lopen en te spelen bij de speel-
tuintjes. Zo was het weer een dag om nooit te vergeten.  
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PCBO De Diamant 3 

Vanuit onze groep 8 redactie: 

 

 

Dierendag 

Op donderdag 4 oktober vierden wij 

dierendag. Het was heel leuk.  
Met dierendag nemen veel kinderen 

dieren mee. Ook veel kinderen nemen 

knuffels mee. 

Je mocht een dier meenemen van 

kwart over acht tot kwart voor negen, 

de knuffels mogen de hele dag blijven. 

Er waren paarden, kippen, varkens, 

honden, een poes, konijnen en geiten. 

Zo werd de dag super gezellig. 

      Gemaakt door Julia en Laura 

 

 

 

Gastles ‘Rode Kruis’  
Op donderdagmiddag 18 oktober had groep 6/7/8 

een gastles van het Rode Kruis. Hier hoorden we ook 

over EHBO. EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Onge-

vallen. We leerden wat allemaal bij de rampen vul-

kaanuitbarsting, overstroming, aardbeving, hongers-

nood en vluchtelingen horen. Zoals voedselpakket-

ten, traumahelikopters, water en dekens. We leer-

den ook hoe je een mitella om deed bij iemand. En 

we kregen ook te horen wie het rodekruis had be-

dacht. Hoeveel landen aan het rodekruis mee deden. 

189 landen. We leerden ook de zeven grondbeginse-

len. Dat zijn menslievendheid, onpartijdigheid, neu-

traliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en 

algemeenheid. We deden die dag daarna ook nog 

kleine presentaties over een paar onderwerpen. Dat 

zijn hoe het begon, rechten en plichten, de zeven 

grondbeginselen, het rodekruis wereldwijd, het rode-

kruis in Nederland, het rodekruis in Apeldoorn en 

wat doe je bij een ongeluk. 

   Gemaakt door Senna en Rosan. 
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IJsvereniging Beemte Broekland 

PCBO De Diamant  

  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 Karlijn, Rachel of 
Gerdien contact opnemen (zie onderstaande tel.nrs.) De prijs van een deur- / graftak is net als voor-
gaande jaren €13 ,- . Net als vorig jaar, gaan we de graftakken maken bij de fam. Van Welie thuis aan 
de Beemterweg 61, op ma-avond 10 december en we beginnen om 19.00 uur. Als het u leuk lijkt om te 
komen helpen, bent u uiteraard van harte welkom! 

 
   
   
Karlijn Speek  06-30886302 
Rachel Mulder  06-18053499 
Gerdien van der Mik   06-38229612 

IJSVERENIGING BEEMTE BROEKLAND 
UITNODIGING voor de jaarlijkse ALGEMENE LEDEN-

VERGADERING 
 

H ierbij nodigen wij alle leden van de IJsvereni-
ging Beemte Broekland uit voor de jaarlijkse 

algemene ledenvergadering. 
Deze vergadering vindt plaats op donderdag 15 
november aanstaande in Ons Huus en begint om 
20.00 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 
19.45 uur. Na afloop drinken we met alle aanwezi-
gen nog een drankje. 
We bespreken deze avond de activiteiten van het 
afgelopen jaar, bespreken de jaarrekening en de 
begroting en blikken vooruit op het nieuwe 
schaatsseizoen. Er is bovendien altijd ruimte voor 
alle zaken die u als lid wilt inbrengen.  
We nemen die avond ook officieel afscheid van ons 
bestuurslid Geo van Assen. Hij heeft jarenlang zich 
ingezet als bestuurslid voor de ijsvereniging. Ge-
lukkig kunnen we in de toekomst zijn hulp altijd 
inroepen maar hij vergadert voortaan niet meer 
met ons mee. Dus… mocht u geïnteresseerd zijn in 
een bestuursfunctie bij de ijsvereniging dan kunt u 
zich kandidaat stellen! 
Als u vragen of opmerkingen heeft voorafgaande 
aan de ledenvergadering kunt u contact opnemen 
met Ab Vos via 055 3121520 of met Jacintha van 
der Zouw via 06 22973908. Een e-mail sturen naar 
ijsverbb@gmail.com mag natuurlijk ook! 

 
We zien u graag op 15 november in het dorpshuis 
en/of onder ijskoude omstandigheden op het ijs 
van het kanaal!   

Met vriendelijke groet, 
Bestuur IJsvereniging Beemte Broekland 
Ab Vos, Harold Barmentloo, Jaap Gerritsen en Ja-
cintha van der Zouw 

mailto:ijsverbb@gmail.com


De Ratelaar - november 2018 - Pagina 23 
 

 

 



De Ratelaar - november 2018 - Pagina 25 
 

 

 

Verslag toertocht O.C.B.B. 22 september 2018 

Beste allemaal 

H 
ierbij een klein verslag van de toertocht van 
afgelopen september. Toen wij tegen 8.30 
uur het terrein bij het dorpshuis opreden 

stonden de eerste trekkers van de 76 stuks al weer 
te wachten op de start, het lijkt wel of ze er steeds 
vroeger gaan staan. 
Wij zelf moesten eerst de tent nog opbouwen, en 
wat tafels en banken neerzetten, wat natuurlijk 
met de vele handjes in de buurt een peulenschil 
was. Na het aanmelden bij Jaap en Marinus kregen 
de deelnemers allemaal een aandenken in de vorm 
van een sleutelhanger met inscriptie, en na het 
nuttigen van een bakkie koffie met een snee kren-
tenbrood zijn wij om 10.15 van start gegaan met 
redelijk weer, onder aanvoering van Jan Wolters 
die ook dit jaar weer de tocht heeft uitgezet. Dat 
hij hierin geslaagd was bleek wel uit de vele loven-
de woorden die wij hebben gehoord na afloop.  
De tocht was dit jaar richting de Vecht naar de 
Zanden over de noordkant van Twello, in een grote 
boog achter Twello langs richting Posterenk, ver-
volgens naar het Woldhuis (met regen) binnendoor 

op Teuge uit te komen, waarna wij weer op de 
Beemterweg uitkwamen, nog een gedeelte Beemte 
zuid gereden kanaal noord over om uiteindelijk te-
gen ongeveer 14.30 uur weer in de mooiste plaats 
van Gelderland terug te zijn. 
Bij aankomst eerst de trekkers maar naar huis ge-
reden dat is op de terug weg wel iets veiliger. Ben 
had inmiddels de B.B.Q aangestoken en de honge-
rige magen konden gevoed worden, gezien de vele 
personen die om de B.B.Q heen stonden is dit weer 
goed gelukt. Wij kunnen weer op een mooie dag 
terug zien, wat natuurlijk niet kon zonder de hulp 
weer van onze vaste verkeersbegeleiding (met 
nieuwe hesjes), Het mobiele toilet van Schimmel, 
En de beheerders van ons Huus. Rest mij om mijn 
mede organisatoren te bedanken, Martie Lie-
venstroo, Marinus Kraassenberg, Ab Vos, Jan Wol-
ters en Jaap Gerritsen. En nu maar weer denken 
welke richting gaan wij volgend jaar weer op. 
 
Namens de O.C.B.B. 
Frits Bouwmeester 
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Werksessie toekomst agro sector en buitengebied. 

Meepraten over de toekomst van de agrari-
sche sector en het buitengebied van Apel-
doorn 
Er verandert veel in de agrarische sector. Zo is er 
méér aandacht voor duurzaam geproduceerd voed-
sel, dat afkomstig is uit de regio. Boeren denken na 
over meer duurzaam gebruik van de bodem. Daar-
om ontwikkelt de gemeente een nieuw perspectief 
voor de agrarische sector. Dat doen we graag in 
samenspraak met agrariërs, bewoners en andere 
gebruikers van het buitengebied.  
We willen op 31 oktober praten met mensen uit het 
buitengebied van Beemte-Broekland, Wenum-
Wiesel, het Woudhuis en Beekbergen, Lieren en 
Oosterhuizen. In de andere delen van het buiten-

gebied zijn deze gesprekken al in het voorjaar ge-
weest. 
Meedoen aan een gesprek? 
Afkomstig uit één van de genoemde gebieden, 
heeft u ideeën over ontwikkelingen in de agrarische 
sector en wilt u meepraten? Aanmelden kan door 
een e-mail te sturen naar Marion Vincken: 
m.vincken@apeldoorn.nl. 
Er is plaats voor ongeveer 30 mensen per gesprek. 
Bij meer aanmeldingen organiseren we mogelijk 
een tweede bijeenkomst. 
Programma 
De werksessie vindt plaats op woensdag 31 oktober 
in dorpshuis Beemte. Deelnemers ontvangen kort 
daarvóór een uitgebreid programma van de avond. 

mailto:m.vincken@apeldoorn.nl
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GEZOCHT: MINI PUPILLEN 

Bij voetbalvereniging VenL in De Vecht willen we graag weer van start gaan met een groepje minipupil-

len. Als je bij de minipupillen komt, train je op zaterdag van 10 tot 11 uur en speel je al regelmatig 

mee met een toernooitje van de Minileague Voorst. Als je hierover meer wilt weten, check dan https://

www.minileague.nl/home/  

Bij de minipupillen leer je spelenderwijs voetballen. Vanaf de minipupillen kan je doorstromen naar de 

JO8/JO9.  

Ben jij in ieder geval 4 jaar en heb je zin om met een groepje jongens/meiden te voetballen, laat het 

dan weten aan de Jeugd Commissie (Ingrid Lieferink, 06-18945187) of jeugd@svvenl.nl. Bij onze ver-

eniging hoef je niet meteen lid te worden. Je mag eerst een maandje komen kijken of je voetbal inder-

daad wel of niet zo leuk vindt. En neem gerust (vrijblijvend) een vriendje of vriendinnetje mee! 

Dus wil jij je talenten laten zien bij een super leuke kleine voetbalvereniging waar iedereen zich thuis 

voelt? Kom dan vooral eens kijken bij ons sportpark aan de Kerkstraat 42 in De Vecht (naast manege 

Pothoven) en wie weet ligt daar wel een hele mooie voetbalcarrière voor je in het verschiet! 

WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE  
 

Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat om rookworsten en balken-
brij te verkopen. Zo ook weer dit jaar! Ook is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven indien 
u de jeugd van VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van het jeugdkamp zo 
laag mogelijk te houden. 
 
De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt: 
 

ROOKWORSTEN  PER STUK € 3,50 
 3 STUKS € 10,00 
 
BALKENBRIJ ± 1 KG (vacuüm) € 6,00 
 ± 3 KG (vacuüm) € 15,00 
 
De rookworsten en de balkenbrij worden weer geleverd door Keurslager “De Adelaar”. 
 
Is er (nog) niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestelling plaatsen, dan 
kunt u contact opnemen met  
 
jeugd@svvenl.nl  of 
John Overvelde (06-27108655)  of 
Ingrid Lieferink (06-18945187) 
 
De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op  

 
zaterdag 19 januari 2018 tussen 9.30 en 10.30 uur bij VenL.  

 

https://www.minileague.nl/home/
https://www.minileague.nl/home/
mailto:jeugd@svvenl.nl
mailto:jeugd@svvenl.nl
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Woensdag 14 november is onze gast Gonny de 
Weerd. 
Het onderwerp waarover zij spreekt is “Apenliefde”. 
Ze schildert mensapen met olieverf maar ook met 
koffie. Ze geeft lezingen en workshops om op een 
luchtige manier wat “Apenliefde” over te brengen. 
Hier volgt het programma zoals ze het zelf be-
schrijft. 
Voor de pauze 
Mensapen: waarom is het belangrijk dat iedereen 
wat meer liefde voor apen krijgt? 
-Korte inleiding: Wat zijn mensapen, waar leven ze 
en wat zijn hun bijzonderheden (met foto’s). 
-Wat schilder ik: Ik laat verschillende foto’s van 
schilderijen zien en vertel over deze bijzondere die-
ren. 
- De bedreigingen van mensapen en wat kan je 
daar – vaak simpel - zelf aan doen (met foto’s). 
- Palmsuiker: wat is het, hoe wordt het geoogst en 
verwerkt (in het oerwoud) en hoe smaakt het. Ik 
laat het proeven op bananen pannenkoekjes 
(lekker!) Ook vertel ik wat het effect hiervan op 

mens en dier in Indonesië is (met filmpjes en fo-
to’s). 
Na de pauze 
Jane Goodall en chimpansee Mama. 
- Natuurbeschermster Jane Goodall: Zij zet zich in 
voor de chimpansees en hun leefgebied. Ze hoort 
bij de top tien van meest invloedrijke mensen in de 
wereld en reist als 82-jarige nog steeds 300 dagen 
per jaar de wereld rond. Ik heb het geluk gehad dat 
ik haar heb ontmoet en vertel graag over haar bij-
zondere leven en boodschap. (Met korte films over 
het leven van Jane en de aandoenlijke vrijlating van 
een chimpansee.) 
- Mama, een chimpansee met girlpower. Zij was de 
oudste chimpansee van Europa en professor Jan 
van Hooff, bekend van Burgers’ Zoo in Arnhem had 
een heel speciale band met haar. 
De avond begint om 20.00 uur en vooraf is er kof-
fie/thee. Locatie de Groot. Introducees zijn welkom. 

 
Groetjes Janny 

Zijactief de Vecht 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
En het is alweer november. Nog een maand en het jaar 2018 is alweer voorbij. Ook het ijsseizoen is nu 
afgelopen. We hebben heel wat lekkere softijsjes, milkshakes en sorbets verkocht in het eerste seizoen 
van onze softijsmachine ☺ 
 
Het dorpshuisbestuur houdt samen met de leden haar jaarlijkse vergadering op donderdag 1 no-
vember. 
 
Frits Bouwmeester heeft zijn jaarlijkse fototentoonstelling op zondagmiddag 4 november. 
 
Lavanda heeft weer leuke workshops gepland staan.  
 
En natuurlijk de MANNENAVOND op zaterdag 17 november.  
 
Op zaterdag 1 december komt Sinterklaas met z’n pieterbazen ons met een bezoekje vereren. 
 
Ook hebben we weer een aantal verjaardagsfeesten en een familiedag in november. 
Deze familie gaat tevens een clinic volgen bij de Schietvereniging Beemte Broekland. 
 
 

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.) 
 

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 winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
 
Maandag gesloten 
Dinsdag vanaf 19.00 uur 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag vanaf 19.00 uur 
Vrijdag afhankelijk van activiteiten 
Zaterdag en Zondag vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur 
 
Cafetaria geopend:  Zaterdag en Zondag tussen 17.30 - 19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Zaterdag en Zondag tussen 17.30 – 19.30 uur 
 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk! 
 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
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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 11nov.  eucharistieviering met pastoor H Hofstede 
Zaterdag 17 nov.  Woord en communieviering pastor I. Kantoci 
Zondag  25 nov . Woord en Communieviering met pastor W Vroom  
 Zaterdag 1 dec. . Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 9 dec  Woord en Communieviering met werkgroep 
Zondag 16 dec Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 11 nov Eucharistieviering met pater Boerkamp 
Zondag 18 nov  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag  25 nov Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag  2 dec  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 9 dec Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 16 dec   Eucharistie viering met pastoor H. Hermens  
 
Op vrijdag 16 november is er de lichtjesregen op de Beemte  om 19.00 uur dit is een geza-
menlijk initiatief van de Willemina kerk en de Antoniusgeloofsgemeenschap. Het koor In-
between zal voor de muziek zorgen.  Er is een moment van bezinning, een gebed, een ver-
haal en een gedicht, met liederen. Rond 19.45 zullen we buiten waxinelichtjes aansteken. Ie-
dereen is welkom.  
 
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: 
 
November 2018: 

04 nov. 10.00 uur    Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
07 nov. 19.30 uur  Dankdag, Ds.  A.J. Al – van Holst 
11 nov.  10.00 uur  Dienst met Ds. H.W .J. Faassen, Apeldoorn 
16 nov. 19.00 uur  Lichtjesregen, zie poster elders in dit blad  
18 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. J. Alma, Veenendaal, HA-viering 
25 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       Gedachtenisdienst 
02 dec. 10.00 uur  Dienst met Ds.  C. Baas, Apeldoorn  
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WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 114 leden. Wij mogen 
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede 

zaak voor de veiligheid van de Beemte. 
 

 Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje 
met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en dan 
komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mobile 
telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

Collecten 

HANDICAPNL  2018  

Fonds verstandelijk  gehandicapten en het Revalidatiefonds is samen gebundeld voor de GEHANDICAPTE  

MEDEMENSEN. 

COLLECTE OPBRENGST HANDICAPNL  2018  

 BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O   

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest voor deze collecte , die dit 

jaar  :::::::  1.001,98  euro ::::::  heeft opgebracht  

 

Onze Hartelijke Dank, namens alle collectanten en U  

Wijkhoofd Ans ten Have. 
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