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Vanuit de Directie 
Na een heerlijke zomervakantie zijn we allemaal weer begonnen op school in het mooiste dorp van Gel-
derland. Wat een prestatie en een mooie opsteker! 
We zijn deze eerste maand al weer enthousiast gestart. Zo begonnen we met stralend weer aan een ge-
weldige fietspuzzeltocht, waar heel veel kinderen, ouders en leerkrachten aan hebben deelgenomen. 
Het is erg fijn om elkaar in deze ontspannen setting te mogen ontmoeten en samen na te genieten van 
onze vakanties. We willen de OR bedanken voor hun geweldige organisatie. 

 
Verder hebben we al weer onze eerste ouderavond gehad, zijn groep 6/7/8 op kamp ge-weest naar 
Nunspeet, gingen groep 1 t/m 5 op schoolreisje naar Hellendoorn, heeft groep 3/4/5 in het kader van 
de Sportweek clinics gevolgd in het Omnisport, groep 6/7/8 in het Boschbad en heeft groep 1/2 nog een 
loopfietsenrace voor de boeg. 
Ons eerstvolgende gezamenlijke thema is: "Vriendschap" wat aansluit bij de Kinderboekenweek. Alle 
groepen zullen hier op hun eigen manier aandacht aan besteden. 
Wij wensen alle kinderen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen een geweldig schooljaar toe. 
  
Acress organiseert geweldige clinics voor groep 3/4/5 tijdens de Sportweek 

 
We zijn met groep 3/4/5 op maandagmiddag naar 
het Omnisport geweest. Lieve moeders hebben 
ons gebracht en we hebben genoten van een 
heerlijke middag vol beweging. Er waren 14 ver-
schillende sporten en daarvan mochten wij er drie 
proberen. Als eerste mochten wij gaan schermen. 
Dat was heel bijzonder, want de meesten hadden 
nog nooit van deze sport gehoord of deze sport 
beoefend. Iedereen kreeg een helm op met een 
masker, een dikke beschermende jas en een sa-
bel. We kregen hele duidelijke uitleg over veilig-
heid en stap voor stap leerden we het begin van 
deze sport. Bijvoorbeeld hoe je naar voren moet 
stappen en weer terug en hoe je een punt scoort 
als je de ander boven op de helm tikt. En natuur-
lijk leerden we ook hoe je die tik van de ander 
kan afweren. Na 40 min. gingen we door naar de 
volgende sport. Dat was volleybal. Een aardige en 
ook grappige trainer heeft ons wat basistech-
nieken geleerd en dat was superleuk. De tijd 
vloog om. De laatste 40 min. mochten wij een les 
judo volgen. We kregen een echte judo jas aan. 
We deden eerst wat leuke spelletjes om op te 
warmen en daarna leerden we wat technieken. 
Ook deze les was erg leuk!! Vermoeid en dorstig 
gingen we weer naar huis. We willen zeker nog 
eens meedoen en dan 3 andere sporten uitprobe-
ren!!   
          ACRESS BEDANKT!!! 

Zie verder 
 pagina:17 
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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 

 
12-10 Rock Solid 
13-10 Klussendag Ons Huus 
26-10 Halloween party Aktief Ons Huus groep 
27-10 Vrienden van Totaal los Optreden Ons Huus 
04-11 Fototentoonstelling Frits Bouwmeester 
17-11 Mannenavond Aktief Ons Huus groep 

Agenda  

http://www.politie.nl
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mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 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 2 + wo 3 okt 

Di 30 okt + wo 31 okt 

Di 11 + wo 12 dec 

 2019 

Di 5 febr + wo 6 febr 

Geachte lezers, 
 
De rust lijkt weer wat weergekeerd in ons mooiste dorp van Gelderland. Na alle drukte en warmte tijdens 
de zomerperiode is de herfst nu wel begonnen. Het was zeker een andere zomer dan alle andere zomers 
in Beemte Broekland. Wat een extreme temperaturen en droogte. En wat was het Oranjefeest en Zomer 
in Gelderland een succes. Als buurtbewoners weten wij natuurlijk al langer dat wij het mooiste dorp van 
Gelderland zijn, maar het is ook mooi dat heel Gelderland het nu maar weet. Het was een fantastisch 
avontuur en er wordt nog steeds veel over gesproken met elkaar. Chapeau voor iedereen die zijn steen-
tje heeft bijgedragen, maar vooral richting het ZIG team.  
 
Ook in het najaar staan er weer leuke activiteiten op het programma. Op vrijdag 26 oktober wordt  door 
de Aktief groep en Rock Solid de ‘Happy Halloween party’ bij Ons Huus voor alle kinderen georganiseerd. 
Een heerlijk griezelfeest met spannende spooktocht! 
 
Op zaterdag 13 oktober wordt er bij het dorpshuis Ons Huus een klussenochtend georganiseerd. Voor-
heen was dit maandelijks, dat is nu omgezet naar eens per half jaar. Bij deze dan ook een oproepje aan 
alle klussers. Vele handen maken licht werk, uiteraard met een kopje koffie, drankje en ter afsluiting een 
warme hap. Samen maken we er dan weer een gezellige ochtend van. 
 
Verder in deze Ratelaar nieuws van de Diamant Beemte, onze dorpshuisvereniging en nog veel meer. We 
hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar. 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 
 
Beste inwoners van het mooiste dorp van Gelder-
land. 
 

De zomervakantie is weer voorbij en eenieder pakt 
het normale leven weer op. We hebben een mooie 
zomer gehad waarin de strijd om het mooiste dorp 
van Gelderland een hoogtepunt is geweest. We 
hebben gewonnen en dit gevierd op vrijdag 24 au-
gustus in en om het dorpshuis. Ook als buurt be-
langenvereniging vonden we dat we iets bij moes-
ten dragen in de vorm van een drankje en de over-
heerlijke BBQ-hapjes van Lars van der Mik. Wat 
een feest is dit geworden, maar nu weer aan het 
werk. 
De dorpsraden van de dorpen rondom Apeldoorn 
waaronder de buurt en belangenvereniging van 
Beemte-Broekland zijn op 28 augustus weer bij el-
kaar gekomen om te vergaderen/ overleggen. We 
hebben hier gesproken over de Zonneparken rond-
om Apeldoorn. Er zijn nu een negental zonneparken 
die een jaar als pilot fungeren voor de gemeente. 
In dit jaar gaat de gemeente kijken welke procedu-
res ze moeten gaan volgen tot het verlenen van 
vergunningen. Zoals ze zeggen moeten ze nu de 
spelregels gaan maken voor het oprichten van een 
zonnepark.  
Een ander belangrijk punt was de glasvezel buiten-
af. In Klarenbeek schijnen er al mensen benaderd 
te zijn door glasvezel buitenaf dat het in hun geval 
niet door kan gaan i.v.m. te grote afstand tot aan 
de weg. Het aanleggen wordt dan te duur. De vraag 
is of dit ook al in andere dorpen aan de orde is. Zo 
ja, meld het ons. Samen staan we sterk. 

 
Ook hebben we in Mieke van de Pangaard een hele 
goede vrijwilligster gevonden voor het samenstellen 
en bezorgen van de Beemterbox bij nieuwe bewo-
ners van Beemte-Broekand.  
Weet u nog nieuwkomers in de buurt( die langer 
dan een jaar in Beemte-Broekland gaan wonen) 
meld dit dan bij bb.beemtebroekland@gmail.com  
wij zorgen er dan voor dat de Beemterbox bezorgd 
gaat worden. 
 
Op 1 december van 10 tot 12 uur komt het jaarlijk-
se Sinterklaasfeest weer in het Dorpshuis. Binnen-
kort krijgt u daar vast meer informatie over. Een 
aantal vrijwilligers zijn hier jaarlijks druk mee.  
En we hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan 
twee buurtfeesten. Voor volgend jaar is de eerste 
aanvraag ook al binnen. Wij vinden het leuk om op 
zo’n manier iets bij te dragen aan activiteiten in de 
buurt. 
 
Vind u het leuk om mee te denken en praten over 
de belangen in de buurt, kom dan eens geheel vrij-
blijvend tijdens onze open vergaderingen een kijkje 
nemen. De eerstvolgende vergaderingen zijn op 24 
oktober en 14 november vanaf 20.00 uur in dorps-
huis Ons Huus. 
 
Namens de Buurt- en Belangenvereniging, 
Saco Bekius 
Helga van Assen 
Wilma van Amersfoort 
Marjan van Assen 
Ilona Achterkamp 

Iedere eerste dinsdagmiddag van de maand is er 
weer een soos, voorheen seniorensoos. 

We noemen het tegenwoordig gewoon soos, 

want iedereen is welkom. Heb je tijd en zin? Kom 
dan gezellig op de eerste dinsdag van de maand in 
het dorpshuis Ons Huus. We starten om 14.30 uur 
tot 16.30 uur. We proberen een zo’n gevarieerd 
mogelijk programma te bieden. Zo hebben we voor 
de zomervakantie een huifkartocht gehad en heb-
ben we het seizoen afgesloten met een gezellige 
gourmetmiddag. 
 
Het nieuwe seizoen zijn we gestart met een leuke 
bingomiddag.  
 
Op 2 oktober komt Theo Kraayvanger onze herse-
nen kraken met zijn hersengymnastiek.  
 
Dinsdag 6 november komt Nelly Lohuizen ons van 

alles vertellen over het maken van jam en vruch-
tensap en natuurlijk gaan we dan ook proeven. De-
cember staat in het teken van sinterklaas. 
 
Op dinsdag 4 december gaan we met zijn allen 
voor een gezellige middag op pad naar TaLma 
Borgh. Daar treed voor ons op het duo Dijon, ter-
wijl we genieten van een hapje en een drankje. 
Misschien komt sinterklaas ook nog wel op bezoek. 
 
Dus lijkt het u leuk om gezellig met buurtbewoners 
een middag door te brengen? Kom gerust! Heeft u 
problemen met vervoer, bel dan even. Wij halen u 
graag even op. 
 
Wilma van Amersfoort  0633032522 
Helga van Assen  062879762 
Ilona Achterkamp  0640636419 

De Soos, voorheen seniorensoos 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

De zomer voorbij……… 
 
En dus gaat ook dorpshuisvereniging Ons Huus 
weer aan de slag. 
 
De eerste vergadering is alweer een feit. 
En natuurlijk hebben we even nagepraat over Zo-
mer in Gelderland die ons dorp Beemte Broekland 
tot mooiste plaats in Gelderland maakte. 
 
Het muisje krijgt een staartje want het gewonnen 
geld mag besteedt worden aan groenaankleding 
van Ons Huus. Een initiatief waar we natuurlijk 
heel dankbaar voor zijn alhoewel we nog wel moe-
ten brainstormen hoe we dit precies een invulling 
kunnen gaan geven. In eerste instantie is er gesp-
roken over het planten van bomen; dat levert ech-
ter wat praktische problemen op en dus zoeken 
we nog even verder om 
een mooie, tijdloze 
herinnering aan dit 
evenement te plaatsen. 
 
Inmiddels organiseren 
we ook voor het eerst 
een grote klussendag 
en wel op zaterdag 13 
oktober a.s. In het 
voorjaar zijn we ge-
stopt met de maande-
lijkse klussendag om-
dat het meeste grote 
werk eigenlijk klaar 
was maar onderhoud 
blijft natuurlijk nodig. 
Daarom vragen we u 
als inwoners, en alle verenigingen om ons daarin 
te ondersteunen. U bent die zaterdag van harte 
welkom . De koffie staat klaar en vanaf 9 uur wil-
len we starten. Natuurlijk na afloop een drankje en 
een hapje. Elders in deze Ratelaar vindt u een uit-
nodiging. 
 
Verder gaan we in de loop van oktober in gesprek 
met Steven Gerritsen, stadsdeelmanager van de 
gemeente Apeldoorn voor de dorpen rondom Apel-
doorn. Ons contact verloopt altijd prettig en hij 
kan vaak raad geven en ons informeren over sub-
sidies e.d. 
 
We hebben ook een afspraak met de vereniging 
dorpshuizen en kleine kernen Gelderland staan. 
We zijn lid van deze vereniging en we kunnen al-
tijd terugvallen op hen als we een probleem tegen 
komen. De afspraak voor deze winter gaat over 
toegankelijkheid van Ons Huus?  Onderstaand 
leest u wat de bedoeling is. 

Is uw dorpshuis écht voor iedereen toegankelijk? 

Een dorpshuis staat graag open voor iedereen. 
Maar wat als iemand die slecht ziet die ene witte 
steunpaal over het hoofd ziet, omdat de muur er-
achter ook wit is? Of dat er wel een lift is, maar 
dat die achter een zware deur zit? Vaak denken 
we dat we alles goed op orde hebben, maar is het 
wel echt praktisch voor de verschillende soorten 
bezoekers? 

Dit najaar gaan teams van ervaringsdeskundigen 
graag en op aanvraag  op pad om gemeenschaps-
voorzieningen te testen op brede toegankelijkheid. 
Het panel bekijkt de locatie op alle onderdelen van 
brede toegankelijkheid en geeft complimenten en 
tips ter verbetering, zoals voor digitale, financiële 
en sociale toegankelijkheid. 

Zorgbelang Gel-
derland stelt na 
afloop van het 
bezoek een rap-
port op. Ook 
wordt meege-
dacht over de 
uitvoering van de 
aandachtspun-
ten. 

Deze zomer zijn 
er al diverse 
testbezoeken uit-
gevoerd. Panelle-
den zijn enthou-
siast, beheerders 

en bestuurders hebben er veel van geleerd en 
gaan met de aanbevelingen aan de slag. 

Onze volgende vergadering als bestuur is op 
woensdag 17 oktober.  
Op 1 november a.s. is er dan weer een algemene 
ledenvergadering. In de vorige ledenvergadering 
is te kennen gegeven dat het prettig zou zijn dit 
tweemaal per jaar te doen. Er volgt uiteraard nog 
een uitnodiging voor alle verenigingen. 
 
Mocht u tussentijds vragen, ideeën of opmerkin-
gen hebben mail ons gerust: infodorps-
huisbb@gmail.com  of trek een van ons aan ons 

jasje   

 
Hartelijke groet van het dorpshuisverenigingbe-
stuur, 
Jacintha van der Zouw, Henk Spaan, Martine Stra-
ver, Arnold Apeldoorn en Mettie Gerritsen 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Verslag overleg redactie en BBvBB 

V 
erslag overleg redactie van Streekblad De 
Ratelaar en het bestuur van de BBvBB. 
 
Afgelopen woensdag 19 september heeft 

de redactie van De Ratelaar en het bestuur van de 
Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland 
(BBvBB) met elkaar overlegd over de papieren toe-
komst van De Ratelaar. Zoals iedereen natuurlijk 
wel weet is De Ratelaar een uitgave van de BBvBB 
die ook de financiële kant van het streekblad ver-
zorgt. 
De directe aanleiding voor het overleg was eigenlijk 
tweeledig: De “bijzondere bezorging” (de bezorging 
buiten Postcode 7341 BEEMTE BROEKLAND) en de 
invoering/handhaving van de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming (AVG), de zogenaamde 
“privacywet”. 
De redactie heeft van de gelegenheid gebruik ge-
maakt om nog een aantal andere punten voor over-
leg naar voren te brengen. 
 
De volgende punten zijn besproken: 
1. Overslaan editie i.v.m. met de Extra Editie van 

augustus jl. 
2. AVG 
3. Distributie (standaard en bijzon-

dere) 
4. Elektronische distributie 
5. Website van De Ratelaar 
6. Papieren archief 
7. Drukkosten De Ratelaar 
8. Advertenties en tarieven 
9. Nieuwe laptop voor het vervaar-

digen van De Ratelaar 
 

Overslaan editie i.v.m. met de Ex-
tra Editie van afgelopen augustus 
Na overleg is er besloten dat er geen 
editie komt te vervallen. Het komt het 
verwachtingspatroon en de betrouw-
baarheid van De Ratelaar niet ten goe-
de. De financiering van de Extra Editie 
zal gedaan worden ten laste van een reservering 
die de BBvBB in het verleden gedaan heeft. 
 
AVG 
Afgesproken is dat verantwoordelijkheid voor deze 
wetgeving bij de BBvBB ligt en dat de redactie met 
de vereniging in overleg zal treden als zich onver-
hoopt problemen van privacy aard zullen voordoen. 
Uiteraard zal de redactie zich terughoudend opstel-
len met het plaatsen van herkenbare foto’s met na-
me als het kinderen betreft. De redactie gaat er wel 
vanuit dat de aanleverende partijen zich realiseren 
dat de inhoud van De Ratelaar op het internet ge-
publiceerd wordt. 
 
Distributie (standaard en bijzondere) 
De standaard distributie in postcodegebied 7341 
blijft zoals die is. De bijzondere distributie werd aan 
de hand van een lijst met 70 exemplaren verzorgd 
door Dhr. A. Hafkamp. Die heeft aangegeven van-
wege gezondheidsredenen de bezorging niet langer 

te kunnen uitvoeren. Hij zal daar nog uitvoerig voor 
bedankt worden. 
De bijzondere bezorging bestaat uit: adverteerders; 
voormalige inwoners van Beemte Broekland; 
Dorpshuis; kerk; diversen. 
De lijst is door de redactie gecontroleerd en ge-
schoond en zal mogelijk nog verder ingekort wor-
den. Voor de huidige bijzondere distributie hebben 
we een bestuurslid van de BBvBB bereid gevonden 
die te verzorgen. 
In het dorpshuis “Ons Huus” zullen extra exempla-
ren beschikbaar zijn voor personen of verenigingen 
die van de bijzondere bezorgingslijst afgehaald zijn. 
  
Elektronische distributie 
Een aantal adverteerders krijgt een presentie 
exemplaar van De Ratelaar op grond van oude 
rechten. 
Aangezien op de website de advertenties geschei-
den zijn van de redactionele inhoud kunnen we 
misschien via mail of anderszins een presentexem-
plaar voor onze adverteerders verzorgen. Onder-
zocht zal worden of dit acceptabel is voor de adver-
teerders.  

 
Website van De Ratelaar 
De website van De Ratelaar is een 
tijdje niet voorzien van de nieuwste 
Ratelaars i.v.m. de AVG. Het bijwer-
ken van de site zal spoedig gebeu-
ren. 
 
Papieren archief De Ratelaar 
Op dit ogenblik is er geen papieren 
archief van alle uitgegeven Rate-
laars. Dit is eigenlijk wel gewenst. 
Van de laatste tien jaar is er ook een 
elektronisch archief, 
zie de website: www.deratelaar.nl. 
We zullen proberen een papieren ar-
chief aan te leggen. Er is al overleg 
geweest met de vorige uitgever/

drukker van De Ratelaar en die is bereid zijn archief 
beschikbaar te stellen. Als dit archief niet compleet 
is zullen we mogelijk nog een beroep moeten doen 
op andere “verzamelaars”.  
 
Drukkosten De Ratelaar 
De drukkosten zijn per januari jl. aanzienlijk ver-
hoogd, nog afgezien van de extra editie. 
 
Advertenties en tarieven 
De huidige tarieven vigeren al zo’n tien jaar en er 
zal een aanpassing gaan plaatsvinden per januari 
komend jaar. 
 
Laptop 
Er zal een nieuwe laptop worden aangeschaft voor 
het vervaardigen van De Ratelaar. De huidige is 
tien jaar oud en niet meer van deze tijd.  
Namens de redactie 

Siep Woudstra 

http://www.deratelaar.nl
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PCBO De Diamant 2 

Groep 6/7/8 is het nieuwe schooljaar lekker gestart  
Ook dit jaar bestaat onze stamgroep uit 3 groepen: in groep 6 zitten 2 meisjes en 3 jongens, in groep 7 
zitten 5 meisjes en 5 jongens en in groep 8 zitten 1 meisje en 1 jongen. We hoeven niet echt aan el-
kaar te wennen, want in de middenbouw hebben de meeste kinderen ook al eens bij elkaar gezeten.  
De 1e schooldag was een echte feestdag. We hoefden helemaal nog niet te werken. Er werden spelletjes 
gespeeld om elkaar goed te leren kennen, we mochten langer buitenspelen, we hebben met een kroon-
tjespen een kalenderblad gemaakt voor de verjaardagskalender en we mochten op de computer begin-
nen aan onze vakantieverhalen. 
Aan het eind van de 2e week was de startactiviteit, waar bijna iedereen aan meegedaan heeft. We heb-
ben in groepjes een fietspuzzeltocht gedaan. Het was heel gezellig met alle vriendjes, ouders en juffen. 
In de 3e week zijn we al op kamp gegaan naar Nunspeet. We vertrokken op woensdag met de fiets naar 
’t Smallert en hebben overnacht in een groot gebouw met een zwembad voor de deur. Op vrijdag zijn 
we weer teruggekomen. Lees vooral de bijdrage van onze groep 8 redactie! 

 
In de sportweek organiseerde Acress geweldige clinics bij het Boschbad. Ook dat was een hele happe-
ning. Lees wederom vooral de bijdrage van onze groep 8 redactie! 
 
 
Groep 1/2 (3/4/5) op schoolreis 
Eindelijk, we gaan op schoolreis!!! 
Nadat de papa's en mama's ons hadden uitge-
zwaaid begon onze busrit naar Hellendoorn. 
We hebben heel veel gezongen onderweg over 
de Pet van tante Jet en het liedje dat we met 
Engels geleerd hebben; 'The wheels of the 
bus'. 
Toen we in het park waren hebben we eerst in 
Dreumisland gespeeld. Hier waren vliegtuigen, 
zwanenbootjes, een hele hoge glijbaan en nog 
veel meer! We hebben hier heerlijk gespeeld.  
Na onze lunchpauze zijn we nog even de rest 
van het park gaan verkennen. Wat hebben we 
een lol gehad toen we kletsnat werden in de 
boomstamattractie!! Ook de monorail en de 
gele, ronde botsbootjes waren heel erg leuk! Het was een superdag!! 
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PCBO De Diamant 3 

Over onze groep 8 redactie:  
Omdat onze groep 8 dit jaar slechts uit 2 kinderen bestaat, is het begrijpelijk dat zij dit niet al-
leen kunnen. Zij zullen daarom af en toe hulp inroepen van hun klasgenoten en de leiding nemen 
over dit deel van onze bijdrage aan de Ratelaar. We hopen dat iedereen ook dit jaar weer geniet 
van de verhalen vanuit de kinderen geschreven. 
 
Vanuit onze groep 8 redactie:  

Kamp 
 

   
 

Op woensdagochtend 12 september was het zover groep 6,7,8 ging op kamp ☺! Onderweg stop-
ten we bij ’t Smallert. Waar we een rondleiding hebben gehad en best lang hebben gespeeld. 
Rond 3 uur ‘s middags gingen we verder. Aan het eind van de middag kwamen we aan in Nun-
speet bij ‘De Witte Wieven.’ Die avond aten we macaroni!  
Op donderdag mocht iedereen die dat wilde het zwembad induiken, maar het water was nog wel 
heel erg koud… Brrr!!!! Na het ontbijt deden we een potje Weerwolven. Dit had iemand meege-
nomen, omdat wij dit zo’n gaaf spel vinden. Vervolgens gingen we met z’n allen naar het bos. 
Hier speelden we Levend Stratego. Er waren twee teams (rood en blauw). Iedereen kreeg een 
spelkaart in de eigen kleur (nrs. 1 t/m 10) en ging toen de vlag verstoppen. Na 3 minuten riep er 
iemand: “Goede jacht!” Je kon dan kiezen uit 2 dingen: of je ging tegenstanders aftikken om 
kaartjes te winnen of je ging op zoek naar de vlag van de tegenstander. Als de vlag werd gevon-
den, begon iedereen te roepen: “Vlag veroverd!” Dan stopte het spel en werden de punten ge-
teld. We zijn helaas 1 vlag kwijtgeraakt in het bos. De rode groep had deze zo goed verstopt, dat 
ze hem zelf niet meer terug konden vinden.☺ 
Tussen de middag gingen we weer naar het gebouw terug om te eten, te zwemmen, te douchen, 
te oefenen voor de bonte avond en om nog een spelletje weerwolven te spelen. ’s Middags heb-
ben we nog een keer Levend Stratego gespeeld, maar nu met walkietalkies. Dat maakte het spel 
nog gaver! Helaas is er toen wel iemand heel hard in een tak gerend. Hij is met een moeder te-
ruggegaan naar het gebouw, want het deed toch wel heel veel pijn.  
’s Avonds kwamen de juffen en de man van onze juf op visite. We hebben patat gegeten en de 
bonte avond gehouden. Toen we iedereen weer uitgezwaaid hadden, was er nog cola, sinas en 
chips. We gingen nog een potje Weerwolven en mochten laat naar bed. 
Op vrijdag moesten we al weer opruimen. Er kwamen ouders om de spullen op te halen en om 
met ons mee te fietsen. Op de weg terug zijn we nog naar ’t Smallert geweest om kaarsen te 
maken. Tegen 15:00 uur fietsten we het schoolplein weer op. Na nog wat drinken en een zakje 
chips, namen we afscheid en was het kamp echt voorbij. 
 

HET KAMP WAS HELEMAAL TOP!            Gemaakt door: Senna en juf Miriam 
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PCBO De Diamant 4 

 
 

 

 

Boschbad 
Op donderdag 20 september ging groep 6/7/8 

met juf Remke en meester Milan naar het 
Boschbad. Wij gingen er heen, want het was na-
tionale sportweek. Er waren 2 groepen van de 

Beemte gemaakt. De ene groep ging eerst naar 
het Beachvolleybal en de andere eerst naar 
Kickbike. Bij het Beachvolleybal was er een 

meester die iedereen bijnamen gaf zoals Bye-
bye, hij maakte ook heel veel grapjes. Bij Kick-
bike moest je een soort van steppen, dat vond 
iedereen heel leuk. We gingen ook van bulten 
af, maar ook op. Zo hebben wij ons de hele 

middag beziggehouden. Andere scholen hebben 
andere dingen gedaan. Dankjewel voor deze 

leuke middag. 
 

Gemaakt door: Julia en Yazz 
 

 
  

Oranjevereniging Beemte Broekland 

 
       

Op dit moment is het nog 
heerlijk weer, maar toch ligt 
het BeemteFeest 2018 al weer 
een paar weken achter ons.  
Ook tijdens deze editie zijn er 
weer ballonnen de lucht in ge-
gaan. En een geruststelling 
voor alle milieuactivisten on-
der ons: het waren biologisch 
afbreekbare ballonnen. Dat 

zelfs de touwtjes biologisch afbreekbaar waren 
werd al snel ontdekt door een aantal kinderen  die 
tijdens het sabbelen aan hun touwtje hun ballon al 
de lucht in zagen gaan….zonder kaartje :( Gelukkig 
waren er reserveballonnen genoeg en  kregen alle 
kinderen het voor elkaar de ballon, met touwtje en 
kaartje  te laten vliegen. Ook dit jaar vlogen de 
ballonnen weer richting Duitsland en zijn er weer 
een heel aantal door de postduif teruggebracht 
naar Beemte.  

Dit is de top 3:   
Pepijn Steendam, 10 jaar. De ballon vloog 287 

kilometer 
Floris Steendam, 2 jaar. 259 kilometer 
Fabiënne Kolkman, 6 jaar. Haar ballon vloog 

177 kilometer 
 
We hopen dat de winnaars blij zijn met hun ca-
deau! 
 
Namens het bestuur, 
Gondy Siemelink 
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Wandeling door G. Schipper 

Een wandeling 10 
Van Schoonbroek af gaan we terug en via de Halve 

Maanweg en gaan we de Koudhoornse sluis over, in 

zuidelijke richting en komen zo in de Koldhoorne, 

waar de sluis naar vernoemd is. Er staat nog een 

lindeboom tegenover de fabriek van Schenk. Bij die 

boom woonde vele jaren de familie Hulleman, ze 

hadden daar een boerderij. In die buurt was vroe-

ger ook de smederij Smit die later een smederij 

aan de Koningstraat, hoek Zwolseweg betrok. De 

smederij in Koldhoorne had het altijd druk, omdat 

daar in de buurt een stoeterij, manege, gevestigd 

was. Daar werden jonge paarden voor de Koninklij-

ke stallen en stalhouders afgericht en gefokt. Ver-

moedelijk is dit bedrijf overgeplaatst naar Soest. 

De eigenaar heette van de Grift. De mensen kon-

den vroeger zelf een naam kiezen en omdat die 

man vlak bij de Grift woonde, noemde hij zich “van 

de Grift”. Want de Grift is er altijd geweest, waar 

de weg oostelijk langs de Grift van Apeldoorn naar 

Hattem liep. Deze gegevens heb ik van de familie 

Buitenhuis van de Nachtegaal. 

Albert Buitenhuis was koetsier bij de Oranjes in 

Soest, gehuwd met Rieka Veldwijk, een tante van 

Jan Veldwijk van de Papegaai. Albert en Riek zijn al 

lang geleden overleden, maar de zonen hebben 

nog grote zaken in Soest, in bromfietsen en andere 

artikelen. 

 

Koning Willem kwam vaak in Koldhoorne en in de 

herberg de Nachtegaal. Op een zomerse dag zat de 

Koning langs het kanaal te vissen en daar kwam 

een jongen bij hem met een mandje kersen. De 

jongen was sjofel gekleed. De koning vond het wel 

heel leuk en vroeg: “Wie ben jij en waar woon je?”. 

Daarna zei hij tegen de jongen: “Morgenavond 

moet je met je vader bij het paleis Het Loo ko-

men”. De vader ging er met de jongen in zijn oude 

plunje naar toe. Die moest hij uittrekken en hij 

kreeg van de koning een nieuw pak, dat was voor 

het mandje kersen. 

 

Ook is het eens gebeurd dat een dagloner iets weg-

nam bij een landheer. Die landheer kwam te weten 

dat de dagloner het gestolen had. Hij liet een oud 

scharminkel van een koe bij die dagloner brengen 

en nam een van zijn twee beste koeien weer mee. 

De Koning werd dit gewaar en de landheer moest 

op het matje komen. Hij moest de koe weer omrui-

len en kreeg bovendien een gevangenisstraf. 

 

De Koning reed een keer op de weg van Arnhem 

naar Apeldoorn, toen een zekere Floor, een han-

delaar in lompen, de koning passeerde. Dat beviel 

de Koning helemaal niet. Die Floor had twee hon-

den voor zijn kar en hij zat ook nog op de kar en 

het ging er hard aan toe. Bij de Woeste Hoeve liep 

Floor even binnen voor een borrel en de koning 

hield er ook even pauze. 

De koning liep dadelijk op Floor toe en zei: “Jij, met 

je lompenkar gaat de koning nog voorbij, hier heb 

je een rijksdaalder en dan mag je dat nooit meer 

doen”. Floor zei: “Nee Majesteit”. 

 

In de buurt van Koldhoorne was een nieuw huis 

gebouwd en de man was de rommel aan het oprui-

men. Hij had daartoe een gat gegraven. Hij had de 

rommel net in het gat gedeponeerd toen de buur-

man eens kwam kijken en die zei: “Nu ben je die 

rommel wel kwijt, maar nu heb je weer een bult 

zand van dat gat graven overgehouden, je had be-

ter meteen twee gaten kunnen graven”. 

Een slimme buurman.  

 
 
 
 

Binnenkort in de verhuur, vrijstaande woning met tuin, 
vijver en schuur. 

Bel gerust voor meer informatie en eventuele bezichti-
ging.  

Adres Beemterweg 49 Beemte Broekland, 
 

Wim en Tineke Mulder 
055-3121485 (incl. antwoordapparaat) 

Ratelaartjes 
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Fototentoonstelling 2018 

Buurtbewoners het is weer zover, de 
fototentoonstelling van 2018. 
 
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de jaarlijk-

se fototentoonstelling is gehouden. Vorig jaar was 

het een gezellige bijeenkomst waar bij weer veel 

nieuw materiaal werd aangedragen van Beemte 

Broekland en Wenum. Ik hoop dan ook dat het ook 

dit jaar weer lekker druk gaat worden en dat ieder-

een weer met een goed gevoel naar huis gaat, en 

denkt ik ga ook de foto’s er nog eens bij pakken, 

want je weet maar nooit. En het kan zomaar zijn 

dat je denkt dit is ook wel wat, want in principe is 

alles bruikbaar, en het is een mooie kans om foto’s 

waarvan je niet weet wie het zijn/of voorstelt om er 

op deze manier achter te komen, want een foto 

zonder gegevens is voor de toekomst waardeloos. 

Vorig jaar heeft het bijna 100 nieuwe foto’s opgele-

verd die voor de toekomst zijn veilig gesteld.  

 

De volgende fototentoonstelling 
is op zondagmiddag 4 november 
van 13.00 tot 15.00 uur, noteer 
dit in de agenda dan weet je ze-
ker dat je het niet vergeet. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester  mob; 06-83551109 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com                                                                                                                             

Bellertstraat 22 Harm uit den Bogaard met stier. 

mailto:historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
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Buurtbarbecue Broeklanderweg/De Gaete 

Buurtbarbecue “Broeklanderweg/de Gaete” 
 
Op zaterdag 1 september was de jaarlijkse buurtbarbecue voor bewoners van de Broeklanderweg rond-
om de Gaete en een deel van de Gaete. 
Een prachtige opkomst  (meer dan 90%) op een mooie zomerse avond. We waren te gast bij de familie 
Hertgers.  Een prima locatie voor alle weersomstandigheden. Behalve lekker eten en drinken was het 
een prachtige gelegenheid om weer eens bij te praten. En dat hebben we gedaan. De laatste nieuwtjes 
werden gewisseld. We lopen de deur niet plat bij elkaar. Maar als het nodig is weten we elkaar te vin-
den. En als er wat te vieren is dan zijn we er zeker bij! 
Een prima sfeer, zoals ieder jaar weer het geval is. Traditioneel was er voor de kinderen een springkus-
sen. Waar ze de energie vandaan halen weten we niet, maar tot middernacht was het kussen volop in 
gebruik. 
Iedereen kijkt alweer uit naar de barbecue van 2019, te organiseren door de families van Berkel en Si-
mons. 
Mooi dat de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland dit soort buurt-verbindende activiteiten 
met een subsidie wil ondersteunen. Anders zouden we het ook wel doen, maar nu kunnen we de finan-
ciële drempel laag houden.  
Al met al een mooie avond. En de echte volhouders gingen door tot in de vroeg uurtjes….. 
Ook een aanrader voor buurten die dit nog niet organiseren! 
 
Hartelijke groet van de organisatoren 
Families Hertgers en Schouten 
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Sinterklaas 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
Na nog een mooie zonnige septembermaand is de herfst aangebroken. Het terras is gesloten en we ma-
ken ons op voor het winterseizoen.  
 
In oktober hebben we weer leuke activiteiten gepland staan. 
 
De fokvee dag wordt feestelijk afgesloten met de deelnemers op 5 oktober. De vereniging van de 
Minorcakippen heeft een keuring dag op zaterdag 6 oktober. 
 
Frietweekend met leuke acties op 12, 13 en 14 oktober. Houd facebook in de gaten!! 
 
Er gaat ook weer geklust worden en wel op zaterdag 13 oktober. 
  
Op vrijdag 26 oktober gaan we griezelen met Halloween. 
 
Zaterdag 27 oktober gaan we helemaal los met de coverband Totaal Los. Op deze avond zijn ook de 
bands  D//wars en Wiesels Delight van de partij. We gaan er weer een gezellige muziekavond van 
maken, vol met muziek voor iedereen. Wil je hier bij zijn, dan ben je van harte welkom!! 
 
Verder nog het breicafe op 3, 17 en 31 oktober.  Lavanda heeft  een workshop op     5 oktober. 
 
Zondagmiddag 4 november heeft Frits Bouwmeester een leuke fototentoonstelling in Ons Huus. 
 
En Mannen opgelet: zaterdag 17 november Mannenavond!! 
 
 
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 winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en 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 
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 14 okt  eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 20 okt.  Woord en communieviering werkgroep 
Zondag  28 okt . Eucharistieviering  met pastor H Hofstede  
Vrijdag 2 nov  de Allerzielenviering met pastor W. Vroom 
Zondag 3 nov.  Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
 Zondag 11 nov. Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 

 
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Zondag 14 okt Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 21 okt  Eucharistieviering met Sebastian 
Zondag  28 okt. Eucharistieviering met pastoor H. Hermens terugkomviering EHC 
Donderdag 1 nov Om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Vrijdag 2 nov de Allerzielenviering met past. H Hermens en de uitvaartvrijwilligers om 
19.00uur 
Zondag 4 nov.. Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 11 nov  Eucharistie viering met pater Boerkamp  
 
Zondag 28 okt om 15.00 uur de Allerzielenviering  op de Vecht in de mf ruimte 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 

Oktober 2018: 

07 okt. 10.00 uur    Dienst met Ds.  A.L. Al – van Holst, viering H.A. 

       m.m.v. ons “gelegenheidskoor” 

14 okt.  10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen  

21 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn 

28 okt. 10.00 uur  Dienst met Dhr. G.R. Bloemendal, Apeldoorn 

04 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds.  A.L. Al – van Holst  
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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. 

COLLECTE OPBRENGST ::::: NIERSTICHTING 2018 :::: BEEMTE-BROEKLAND 
 

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

maar liefst ruim 

€: 900,--  heeft opgebracht. 

 

Het juiste bedrag is nog niet bekend omdat van één wijkdeel de opbrengst nog niet bekend is. Overbo-

dig te melden dat we heel erg blij zijn met dit geweldige resultaat en dus: 

 

 ONZE HARTELIJKE DANK AAN U, DE GULLE GEVERS, EN AAN ONZE COL-

LECTANTEN! 
Eva Tremel, wijkhoofd 
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