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     Zie verder pagina:17 

PCBO De Diamant 1 

Vanuit de directie van PCBO De Diamant-Beemte 
 
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we volop bezig met allerlei activi-
teiten. 
De komende week starten we met de week van de Lentekriebels, deze 
week is van 18 t/m 22 maart. Het is een nationale projectweek voor 
het speciaal en basisonderwijs. In deze week geven wij in de verschil-
lende groepen les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het the-
ma dit jaar is: “ik wil het weten”! 
Hierna gaan we op weg naar Pasen waar de groepen 6,7 en 8 bezig 
gaan met het Paasproject van de Wilhelminakerk. Als klap op de vuur-
pijl hebben we nog heel mooi nieuws waar we u als buurt te zijner tijd 
ook bij willen betrekken. 
We hebben namelijk een subsidie aangevraagd bij de Provincie Gelderland voor een groen schoolplein 
en het is ons gelukt samen met Jaap van de Rijt, Frans Hopman en Aletta Olthuis de subsidie binnen te 
slepen voor het groene plein! 
Een schoolplein met mooie picknickbanken die de gelegenheid geven om buiten les te geven, een 

moestuin, een insectenhotel en zelfs een heuse schoolkas. We hebben dit goede nieuws uiteraard ge-
vierd met de kinderen en die kunnen niet wachten tot we gaan beginnen! 
Op 21 maart gaan er kinderen vrijwillig meedoen aan de Kangaroewedstrijd dit is een wereldwijde wis-
kundewedstrijd we zijn benieuwd!! Dan vieren we 22 maart de Nationale Pannenkoek dag en zijn alle 
opa’s en oma’s van de kinderen uitgenodigd om een pannenkoek te komen eten op school. Ontzettend 
veel mooie activiteiten, we kijken er naar uit!    
Met vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List, Locatieleider de Diamant Beemte 
 
OPROEP vanuit PCBO De Diamant-Beemte 
 
Zoals u heeft kunnen lezen krijgen we een schooltuin. In de vorige Rate-
laar heeft gestaan dat u met uw grofvuil- of milieupas 5 zakken gft-
compost mag afhalen. Wij zouden het heel fijn vinden als u 1 zak wilt do-
neren aan de school. Namens de kinderen alvast hartelijk dank. 
 
 
Groep 1/2 werkte de afgelopen periode aan het thema beroepen… 
  
In de laatste week van het thema beroepen en kwam een echte politieagente op bezoek. De kinderen 
hebben heel veel vragen gesteld en waren erg onder de indruk. Zo hebben we de politieauto mogen 
zien, is er verteld over het uniform, de politievoertuigen, politiedieren en wapens. Het leukste vonden 
de kinderen toch wel dat de sirene met zwaailichten aan mocht. Ontzettend leuk!  
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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 

 

3-4  Breicafé 

30-4  Art Pub Schilder workshop Ons Huus 

15-5  50+ reis BBvBB 

23-5  Europese verkiezingen  

Agenda  

http://www.politie.nl
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Inhoudsopgave 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 124 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 te-
lefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

  

 2,17,19    PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11,13    Dorpshuisvereniging “Ons Huus”  

 15     Aktief Ons Huus Groep 

 19,20,21,25   Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap 

 23     50+ reis BBvBB aankondiging 

 27     Biljartvereniging “Ons Huus” 

 29     Dio Beemte 

 31     ZijActief De Vecht/Kleurplaat 

 33     Kerkdiensten  

 34     Pasen in de Wilhelminakerk 

 35     Brede school Antonius de Vecht 

 36     Beheerder Dorpshuis 

  

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2019 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 2019 

Di 2 + wo 3 april 

Di 30 + wo 1 mei 

Di 4 juni + wo 5 
juni 
Di 2 juli + wo 3 juli 

Di 3 + wo 4 sept 

Di 1 + wo 2 okt 

Di 29 okt + wo 30 
okt 
Di 10 + wo 11 dec 

 2020 

Di 4 febr + wo 5 
febr 

Beste lezers, 
Wij hebben weer ons best gedaan om een leuke Ratelaar voor de maand april in elkaar te zetten. Met 
in het vooruitzicht de Pasen. Vandaar de leuke gekleurde eieren op de voorkant. Inmiddels is de klok 
weer een uurtje vooruit en kunnen we er van genieten dat het ’s avonds weer wat langer licht is. 
 
In de maand maart was er weer een heus kindergala in het Dorpshuis. Zie het verslag in dit nummer. 
De kinderen hebben genoten!  
 
Wilt u nog mee met het 50+ reisje wat jaarlijks wordt georganiseerd? Geef u dan zo spoedig mogelijk 
op bij Joke of Annette. Ze proberen er altijd een hele leuke dag van te maken. We hopen weer op een 
volle bus. 
 
Verderop in deze Ratelaar ziet u ook de uitkomst van de verkiezingen. Er was een goede opkomst de-
ze keer in het Dorpshuis. Met als winnaar in Beemte Broekland?  
 
Heeft u voor onze volgende Ratelaar iets leuks? Stuur het dan gerust naar onze redactie. Een leuk 
verhaal, foto’s, gedicht of zeg het maar. Of wilt u ons helpen met het maken van dit blad? Uw hulp is 
welkom. 
 
Ik wens u allen veel leesplezier toe. 
 

Met vriendelijke groet namens de redactie, 
 

Marjan van Assen 
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Z’n gangetje 
Soms zijn er onderwerpen genoeg om over te schrijven en zijn er ook veel zaken die besproken en gere-
geld moeten worden binnen het bestuur van de dorpshuisvereniging… Dit keer moet ik hard m’n best 
doen om de woorden op papier te krijgen. Het gaat namelijk eigenlijk allemaal zo z’n gangetje en er is 
niet veel nieuws te vertellen. 
 
We zijn bijvoorbeeld nog steeds bezig met de voorbereidingen die nodig zijn voor het opknappen van het 
terras, de parkeerplaats en het achterpleintje.  
We hebben daarnaast weer geregeld dat de compostzakken van de gemeente Apeldoorn weer uitgedeeld 
konden worden vanaf de parkeerplaats van Ons Huus.  
 
Net als voorgaande jaren bereiden we ons ook dit voorjaar weer voor op de Algemene Ledenvergadering. 
Tijdens die vergadering bespreken we met de verenigingen die lid zijn van de Dorpshuisvereniging het 
afgelopen jaar en leggen we ze, ter verantwoording, de jaarcijfers voor. Natuurlijk praten we dan ook 
over de toekomst van Ons Huus.  
 
We hebben, net als vaker, weer eens even apart met Wim Brinkman van DIO om tafel gezeten. En ook 
met het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging en met een aantal leden van het bestuur van de 
kerk (of hadden we dat in een vorige Ratelaar ook al verteld? ;-)  
Een aantal bestuursleden zijn aanwezig geweest bij de Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereni-
ging en ook bij de Algemene Ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging. We vinden het be-
langrijk om sowieso met 1 of 2 bestuursleden bij die vergaderingen aanwezig te zijn.  
U leest het al: eigenlijk niets nieuws onder de zon!  
 
Wat ons ook nog steeds bezighoudt is de vacature die wij hebben openstaan binnen het bestuur. We zijn 
nog steeds op zoek naar iemand die ons bestuur wil komen versterken na het vertrek van Jacintha na de 
komende Algemene Ledenvergadering. Elders in deze Ratelaar roepen we, op een aparte pagina, nog 
eens extra nadrukkelijk iedereen op die het dorpshuis een warm hart toedraagt om na te denken over 
een rol binnen het bestuur. Het zou toch mooi zijn wanneer Jacintha met een gerust gevoel het bestuur 
kan verlaten!?! 
 
Tot zover deze bijdrage aan deze Ratelaar van de dorpshuisvereniging. 
 
Graag tot de volgende editie en/of tot ziens in Ons Huus! 
 
Hartelijke groet, 
Mettie, Martine, Arnold, Jacintha en Henk 

Dorpshuisvereniging  “Ons Huus” 

eld 
je 

aan! 



De Ratelaar - april 2019 - Pagina 13 
 

 

 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorpshuis Ons Huus:  
 

het sociale hart van Beemte Broekland 
 

Het bestuur van de dorpshuisvereniging zorgt, samen met de beheerder, 
dat het dorpshuis plaats kan blijven bieden aan diverse activiteiten en 
verenigingen.  
 
Draagt u de inwoners van Beemte Broekland en het dorpshuis een warm 
hart toe? Informeer dan eens naar de mogelijkheden voor een leerzame 
bestuursfunctie binnen een gezellig bestuur! Draai eens mee en maak 
kennis met de bestuursleden en de onderwerpen die aan bod komen tij-
dens de vergaderingen.   
 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: 
 

infodorpshuisbb@gmail.com of  
 

bellen met Jacintha van der Zouw:  06 22973908  
 

of  
 

Mettie Gerritsen – Wijngaards:    06 51557509 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Aktief Ons Huus Groep 

Kindergala zaterdag 16 maart 
Het 2e kindergala was weer een groot succes!! Dit keer werden de kinderen voorgereden in de huifwa-
gen van de familie van Lohuizen van zorgboerderij 
Farm4You, met de oldtimer van Jaap Gerritsen gereden 
door Hein Wijngaards, opgehaald aan de Oude 
Beemterweg 6 bij dhr. en mw. van Assen. Bij deze wil-
len wij jullie nogmaals bedanken voor jullie hulp/inzet 
deze avond.  
 
Zo’n 46 kinderen hadden zich weer prachtig aange-
kleed. De rode loper was uitgelegd. En bij binnenkomst 
kregen de kinderen een heus glaasje (kinder)bubbels. 
Daarna gingen ze de foyer in om heerlijk te dansen en 
te springen op de beats van nu. Halverwege hebben we 
bingo gedaan, 3 rondes waarbij telkens 3 prijzen te 
winnen waren. Deze zijn gewonnen door o.a. Lieke Ha-
gen, Lotus Apeldoorn, Bjorn Mekelenkamp, Dani Wes-
terbeek, Alysha van de Spreng. 
 
Daarna ging de volumeknop weer naar standje gevaar-
lijk!!! En kwamen nog verschillende polonaises voorbij, 
verzoeknummers konden worden ingediend bij onze 
enige echte vrouwelijke dj Sharon Brinkman!!! Ben had 
de frituurpan nog even aangezet en deze heerlijke hap-
jes vielen goed in de smaak bij iedereen. 
 
Om 20.45 gingen de deuren open voor de ouders om 
hun kroost weer op te halen en evt zelf nog even een 
dansje mee te doen of een drankje aan de bar te halen 
bij Ben en Gina. 
Om 21.30 was het dan toch echt gedaan met de mu-
ziek, ging de bezem door de foyer en werd het weer 
rustig in Beemte Broekland. 

 

 

 



De Ratelaar - april 2019 - Pagina 17 
 

 

 

 

PCBO De Diamant 2 

Met groep 1/2 naar de voorstelling “VaarWel” 
Op 7 maart mochten we naar de voorstelling; VaarWel. VaarWel is een 
beeldende muziektheater-voorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar, geïnspi-
reerd op het prentenboek ‘De Kleine Walvis’ van Benji Davies. Een fanta-
sierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen moeten. Over 
vrienden vinden en afscheid nemen. 
De kinderen vonden het een bijzondere voorstelling waarbij ze de kwal in 
het verhaal het grappigst vonden. Ook vonden ze het heel erg leuk dat ze 
zelf ook even op het podium in de zee mochten zwemmen.  
 
Groep 4 t/m 8 maakt kennis met Rembrandt van Rijn 
We kunnen  er bijna niet omheen met alle aandacht in de media.  
Woensdag 30 januari opende Prinses Beatrix het themajaar Rembrandt en 
de Gouden Eeuw in het Mauritshuis Den Haag. Rembrandt van Rijn is één 
van de meest geliefde Nederlandse kunstenaars, een innovatie-
ve meesterschilder.  
In 2019 is het 350 jaar sinds zijn dood en worden zijn leven en nalaten-
schap gevierd met tentoonstellingen door heel Nederland van Middelburg 
tot Leeuwarden.  
Ook op school hebben we hier aandacht aan besteed. Bij begrijpen lezen zijn we aan de slag geweest 
met het onderwerp Rembrandt. Dit heeft geresulteerd in prachtige mindmaps, woordvelden en zelfpor-
tretten. Ook zullen wij verderop in het schooljaar als ons Kunstproject gaat starten andere schilders 
onder de aandacht brengen. Wie weet ontdekken wij op onze school ook een” ware Rembrandt” net als 
in het programma “Op zoek naar de meest getalenteerde kunstschilder van Nederland.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vanuit groep 6/7/8  
We hebben een rustige maand achter de rug in groep 6/7/8. Er zijn twee 
nieuwe juffen bij ons begonnen aan hun bovenbouwstage. Juf Daniëlle is er 
op maan-/dinsdag en juf Ellen is er op donder-
dag. Welkom, we hopen dat jullie een fijne, 
leerzame tijd bij ons zullen hebben. 
Verder hebben we een gastles epilepsie gehad 
(zie de bijdrage van onze groep 8 redactie), zijn 
er veel kinderen begonnen aan de typecursus 
van ‘Rapidotypen’ 
(zie de bijdrage van onze groep 8 redactie) en 

is juf Miriam gestart met gitaarles. 
Deze week zijn we gestart met het thema Lentekriebels en kriebelen we er 
flink op los met elkaar. Meer hierover in de volgende Ratelaar.  
De komende periode zal ook weer veel nieuwe, interessante en leuke din-
gen met zich meebrengen. Zo staat de scholierenveldloop voor de deur, 
hebben we volgende week ons eerste Beemte-moment waar iedereen die 
dat wil mag laten zien/horen waar hij goed in is, doen we op woensdag 27 
maart mee met het schoolvoetbaltoernooi, is er 10 april weer een Opendag 
waarbij de kinderen uit onze groep ouders mogen rondleiden, is er weer 
een  
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PCBO De Diamant 3 

geweldig workshopatelier gepland, zijn op vrijdag 12 april de Koningsspelen, gaat groep 8 zich op dins-
dag 16 en woensdag 17 april storten op de IEP, hebben we op woensdag 17 april ons bevrijdingsboom-
feest en hebben we de nodige vrije dagen voor de boeg. Kortom: We gaan er weer een geweldige tijd 
van maken met groep (5)6/7/8. Tot de volgende Ratelaar!  
 
Van onze groep 8 redactie 
Epilepsie      

Hallo dit verhaal gaat over de gastles van epilepsie. Het was heel interessant en we 
hebben allemaal veel geleerd. Mandy heeft epilepsie en groep 6/7/8 kregen daar een 
gastles over. We hebben bijvoorbeeld: geleerd wat we moeten doen als Mandy een 
epileptisch aanval krijgt, wat epilepsie precies is, waar je last van kunt hebben als je 
epilepsie hebt, we hebben geleerd dat er verschillende soorten epilepsie zijn en we 
hebben filmpjes gekeken. 
Mandy: ’Het is fijn dat er een meneer kwam om het uit te leggen, want dan weten 
mijn klasgenoten wat het is en wat je moet doen als ik een epileptische aanval krijg.’ 

Laura: ’Ik vond het fijn want nu weet ik wat ik moet doen als Mandy een epileptische aanval krijgt.’ 
       Groetjes Mandy en Julia 
 
Type les 
We hebben Dinsdag 5 maart de eerste type les gehad. We leerden hoe 
we onze vingers op het toetsenbord moesten zetten. Ook kregen we 
een toetsenbord te leen. We kregen ook een boekje mee naar huis en 
een kaart met alle letters die we  4 lessen mogen gebruiken en dan niet 
meer. De meester (René) is best wel heel erg grappig. Het is nog wel 
moeilijk. We moeten ook 5x in de week 30 minuten oefenen. René 
komt zelf om de 2 weken naar onze school. Er waren ook kinderen van 
het rooster hier naartoe gekomen. Gemaakt door: Senna en Yazz 

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 1 

De traktatie van het stembureau. 
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Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 2 

20 maart 2019 vonden er in Nederland verkiezingen plaats. Ook in Beemte Broekland kon er gestemd 
worden. In dorpshuis Ons Huus was van 7.30 uur tot 21.00 uur stembureau 43 open en controleerden 
wij of u mocht stemmen en of de stemming verder ook ordentelijk verliep.  
 
U kon kiezen voor de leden van Provinciale Staten; zij verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Ka-
mer en dat gebeurt in mei 2019. 
 
Ook mocht u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van uw waterschap. Het 
algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het 
waterschap.  
Voordat we toekomen aan de uitslagen nog even in het kort een uitleg over de taken van de provincies 
en die van de waterschappen. 
 
De zeven kerntaken van de provincies  
De kerntaken van de provincies concentreren zich op de volgende gebieden 
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer 
2. Milieu, energie en klimaat 
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden 
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
5. Regionale economie 
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur  
 
De taken van de waterschappen 
De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Nederland telt in totaal 
21 waterschappen.  
Een waterschap wordt ook wel een hoogheemraadschap genoemd. Zij houden zich bezig met: 

• onderhoud van dijken en sluizen; 

• zuiveren van het afvalwater;  

• controleren de kwaliteit van ons zwemwater; 

• natuurbeheer in en om het water.  
De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden. 
 
Bestuur van een waterschap 
Een waterschap wordt bestuurd door een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen be-
stuur bestaat uit 18 tot 30 leden. Het grootste deel daarvan wordt gekozen bij verkiezingen. Een deel 
van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Dit he-
ten geborgde zetels. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur staat onder leiding van de 
dijkgraaf of watergraaf. 
Na deze uitleg over waarvoor gekozen kon worden bent u vast en zeker benieuwd naar de uitslagen.  

De dames van het stembureau. 
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Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 3 

Partij Provincia-
le Staten 
2015 

Provinciale 
Staten 
2019 

VVD 66 59 

Partij van de Arbeid 3 18 

CDA 118 93 

Partij voor de Vrijheid 29 23 

Socialistische Partij 10 2 

D66 21 23 

Groen Links 8 26 

Christen Unie 16 35 

Staatkundig Gereformeerd par-
tij 

44 48 

Partij voor de Dieren 4 10 

50PLUS 9 21 

Forum voor Democratie - 53 

DENK - - 

Jezus Leeft - - 

Lokaal Belang Gelderland/
Achterhoek 

3 - 

Lokale Partijen Gld.  ( - Code 
Oranje) 

2 - 

Gelderse Centrumdemocraten 2 - 

      

      

Ongeldig 1 - 

Blanco 2 1 

      

Totaal 338 412 

De opkomst was hiermee groter dan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2015 maar verge-

lijkbaar met die van 2011 toen er 401 mensen kwamen stemmen. Zoals u kunt zien is in Beemte Broek-

land het CDA de grootste partij. De VVD staat met 59 stemmen op een tweede plek en het Forum voor 

Democratie krijgt, geheel volgens de trend in het hele land, ook bij ons direct veel stemmen.  

 

Er kwamen overigens niet alleen inwoners uit Beemte Broekland stemmen. Ook verwelkomden wij stem-

mers uit Wenum Wiesel, Zuidbroek, Zevenhuizen, Ugchelen en De Maten.  

 

Naast het tellen van de Provinciale Staten-stembiljetten en het invullen van alle administratie die daarbij 

hoort telden we dus ook een zelfde soort stapel Waterschap-stembiljetten. We kregen trouwens fantasti-

sche hulp bij het tellen van Saskia Hendriks. Het zou heel fijn zijn wanneer ze ons bij de volgende ver-

kiezingen ook weer mag komen helpen.  

Zie pagina 25 
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50+ Reis BBvBB 

 

Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit …….. ga gezellig met ons mee!  
 
Woensdag 15 mei a.s. vertrekken wij om 
08.45 uur vanaf dorpshuis Ons Huus. Graag 
aanwezig om 08.30 uur, zodat wij op tijd 
kunnen vertrekken. Het belooft weer een ge-
zellige dag te worden die geheel verzorgd is. 
Gerrie ter Mate zal deze dag met ons mee-
gaan voor eventuele EHBO hulp. 
 
Kosten voor deze dag zijn:  
 
€ 50,00 per persoon voor leden 
 
€ 55,00 per persoon voor niet-leden  
 
(Graag gepast betalen op de dag zelf) 
 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Joke Buitenhuis           tel. 055-3122026 / 06-10856003 
Annette Barmentloo     tel. 06-27300489  
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Partij Waterschapsverkiezingen 

  2015 2019 

      

Partij van de Arbeid 10 22 

Christen Unie 20 36 

Water Natuurlijk 27 47 

SGP 48 49 

50PLUS 17 38 

CDA 86 86 

VVD 49 55 

AWP niet politiek wel 
deskundig 

20 12 

Lokaal Waterbeheer 53 55 

Verenigde Senioren Par-
tij 

- 3 

Ongeldig 2 1 

Blanco 3 5 

      

Totaal 335 409 

Opvallend is te noemen dat er meer blanco stemmen uitgebracht werden voor deze verkiezing en we 

hoorden ook vaak dat iemand absoluut niet wist op welke partij gestemd zou moeten worden. Blijkbaar 

leeft deze verkiezing toch minder bij de kiezers. Wellicht komt het omdat alle partijen in de basis hetzelf-

de doel hebben: dat we schoon water en droge voeten hebben.  

 

De manier waarop de partijen dat vorm zouden willen geven is steeds net even anders en die verschillen 

zijn dus blijkbaar voor een groot aantal mensen niet altijd duidelijk (gemaakt). Maar hoe dan ook: u kunt 

er van uit gaan dat de waterschappen zorg dragen voor dat schone water en die droge voeten en dat is 

maar goed ook!  

 

We waren om 0.30 uur klaar met het tellen van de stembiljetten en de administratieve verplichtingen die 

bij de functie van stembureau-lid hoort. Thea en Rina brachten vervolgens de administratie naar het ge-

meentehuis alwaar een heel team klaarstond om alles weer verder te verwerken. Uiteindelijk waren zij 

pas om 2.00 uur thuis en kwam aan deze lange maar gezellige dag een einde.  

 

Donderdag 23 mei aanstaande staan de volgende verkiezingen alweer gepland. Op die datum worden de 

Europese verkiezingen in Nederland gehouden en kunnen we de Nederlandse kandidaten voor het nieu-

we Europese Parlement kiezen. Die datum varieert trouwens voor de verschillende Europese landen om-

dat ieder land zelf mag bepalen op welke dag tussen donderdag 23 en zondag 26 mei gestemd kan wor-

den.  

 

We zien u graag op 23 mei weer in Ons Huus en we zorgen uiteraard dan ook weer voor een schaaltje 

met Engelse drop!   

 

Vriendelijke groet,  

Dora Overvelde, Rina Slijkhuis, Thea Bouwmeester, Ria Dolman en Jacintha van der Zouw 

Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 4 
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Biljartvereniging 

Nieuw record '' Hoogste Serie '' tijdens  ''10 over rood toernooi  
'' Biljart vereniging '' Ons Huus ''. 

 
Op zondag 17 februari 2019, een mooie lenteachtig zondag, werd bij de biljartvereniging '' Ons 
Huus '' wederom ''het 10 over rood toernooi '' gehouden. 
De organisatoren mochten op deze mooie dag, het prachtige aantal van 16 deelnemers begroeten. 
Na een kort woord van welkom, en de officiële opening, welke dit jaar door de heer Arend Doppen-
berg,<de winnaar van vorig jaar> werd verricht, werd met de wedstrijden begonnen. 
Het wedstrijd schema bestond uit 2 voorrondes, 1 verliezersronde, 2 halve finales 
en een finale. 
 
Uit de 1é voorronde plaatsten zich de heren J.Broekhuis, W. Bouwmeester, H. Gerritsen en H. Kies-
kamp sr, voor de halve finale. 
Uit de 2é voorronde plaatsten zich de he-
ren G. Wijnbergen, B. Selker, H. Kies-
kamp jr en M. van Binsbergen voor de 
halve finale. 
Uit de verliezers ronde plaatsten zich als-
nog de heren J. Bakker, B. Koller, K. 
Koers en P van Voorst voor de halve fina-
le. 
Na de verliezers ronde was het tijd voor 
de lunch, deze was zoals gewoonlijk weer 
prima verzorgd door de familie Bellert. 
De heren deelnemers lieten het zich dan 
ook goed smaken.  
 
Na de lunch werd de eerste halve finale 
gespeeld. Hieruit plaatsten zich de heren 
K. Koers, W. Bouwmeester en J. Broek-
huis voor de finale. 
Uit de 2é halve finale plaatsten zich de 
heren B. Selker, H. Kieskamp jr en G. 
Wijnbergen voor de  
finale. 
Tijdens de 2é halve finale, wist de heer B. 
Selker het record, '' Hoogste Serie '' te 
verbeteren tot  9 caramboles, in een 
beurt !!! 
 
Als er ooit nog iemand is die dit wil ver-
beteren, zal hij dus alle 10 caramboles in 
een beurt moeten maken. 
In de finale wisten de volgende heren 
zich in de prijzen te spelen. 
 
1é Prijs, en winnaar van de wisselbeker 
in 8 beurten K. Koers. 
2é Prijs, in 10 beurten, B. Selker. 
3é Prijs, na barrage met de heer G. Wijn-
bergen, in 14 beurten de heer W. Bouw-
meester 
 
De prijs voor de ''Hoogste Serie''  was 
uiteraard  voor de heer B. Selker. 
Prijsuitreiking werd weer gedaan door de 
heer Kieskamp Sr. 
Hierna sprak de voorzitter de heer K. 
Koers een woord van dank voor de orga-
nisatie. 
 
Een ieder ging na een leuke dag, en een 
geslaagd toernooi huiswaarts. 
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DIO Beemte 

Het was weer zover, de carnaval!  
 
En natuurlijk deden ook dit jaar de kinderen van de Streetdance van Dio Beemte mee met een optre-
den.  
 
Het was gelukkig heerlijk weer en dat was fijn aangezien we eerst voor de optocht mochten uitlopen. 
En daarna was het zover de optredens. De kinderen deden in totaal 4 dansjes. En wat deden ze het 
ontzettend goed! Is was enorm trots!  
 
Mocht jij of je kind(eren) ook graag willen komen sporten, dat kan:  
 
Streetdance voor kinderen van 3 tot 7 jaar op dinsdag van 17.30 tot 18.15 uur 
Streetdance voor kinderen van 7 t/m 12 op dinsdag van 18.15 tot 19.00 uur 
En Total Body Workout voor de volwassenen op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur.  
 
Hartstikke leuk als je een proefles komt meedoen!  
Je kunt dan via de site of Facebook contact met ons opnemen, maar gewoon langskomen mag natuur-
lijk ook altijd!  
 
En als laatste volg je ons al op Facebook? Zeker doen!  
 
Lieve groeten,  
 
Joyce de Lange 
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ZijActief De Vecht 

 
Op woensdag 20 maart is de jaarlijkse creatieve avond. 
Drie dames gaan dit verzorgen en wat we gaan doen is nog een verrassing. 
Daarom kan ik er ook weinig over vertellen. 
De avond begint om 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee. 
 
Locatie de Groot en introducees zijn welkom. De avond begint om 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 
Leden betalen € 4.00 en gasten € 7.00 per avond. Dat is inclusief koffie/thee en in de pauze een drank-
je. Soms wordt er voor een activiteit een extra bijdrage gevraagd maar meestal is dat vooraf bekend. 
Goed nieuws over de website. Na een korte cursus van Bjorn (webmaster) kunnen we weer foto’s 
plaatsen op de site. Dat is inmiddels ook gebeurd. 
 
Ook staan de verschillende verslagen van de ledenavonden en activiteiten op een aparte pagina, zodat 
ze wat makkelijker te vinden zijn. De wens van leden, of er na de afgeslankte invulling van de website 
wel foto’s kunnen worden geplaatst is hiermee vervuld. 
Bjorn, heel erg bedankt voor je inzet en de (gratis) cursus.  
 
Groetjes Janny.  

Kleurplaat 
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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 
Zaterdag 6 april  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 14 april Woord en Communieviering met pastor W.Vroom 
Donderdag 18 april  Woord en Communieviering met pastor W.Vroom om 18.30 uur 
Goede vrijdag 19 april goede vrijdagviering met pastor W. Vroom om 15.00 uur 
Paaszaterdag alleen een viering in Twello met het hele team om 21.00 uur 
1e paasdag  21 april Eucharistieviering met pastor H Hofstede.  
Zaterdag 27 april Woord en Communieviering met pastor  W. Vroom 
zondag 5 mei Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
zondag 7 april  Eucharistieviering met  pastor J.Oude Vrielink  
zondag 14 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 
witte donderdag  18 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
goede vrijdag 19 april  om 13.00 uur de kinderkruisweg met pastor W Vroom 
   om 15.00 de kruisweg met pastoor H Hermens 
   om 19.00 uur de goede vrijdag viering met pastoor H Hermens 
paaszaterdag de paaswake met het hele team  om 21.00 uur 
1e paasdag 21 april  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
2e paasdag 22 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 
zondag 28 april. Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zondag 5 mei Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
wij wensen U een goede voorbereiding op pasen 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Diensten in de Wilhelminakerk:   April 2019 
07 april 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       m.m.v. het Gelegenheidskoortje 
12 april 19.30 uur  The Passion, zie artikel elders in dit blad 
14 april 10.00 uur  Dienst met Ds. I.M. Bossenbroek-Baller, Uddel 
18 april 19.30 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst, Viering H.A. 
19 april 19.30 uur  Dienst met dhr. E. Fokkema, Goede Vrijdag viering 
21 april 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst, 1e Paasdag 
       m.m.v. koor In Between, De Vecht 
28 april  10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe  
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Pasen in de Wilhelminakerk 

    Pasen in de Wilhelminakerk 
Graag informeren wij u over de activiteiten-paasdienst die er rond de Pasen plaatsvinden in de Wilhelmi-
nakerk. 
 
Op vrijdag 12 april is er de opvoering van “de Passion”. Drie koren te weten “Seven-Up”uit Apeldoorn, 
“Step by Step”uit Bussloo en “Inspiration”uit Terwolde, zorgen samen onder de bezielende leiding van 
Marlies Tiemens voor een indrukwek-
kende Passion. Aan de hand van een 
verhaal over het lijden van Christus, 
worden de prachtigste Passion lie-
deren gezongen. U mag dit niet mis-
sen. Dus noteer het alvast in uw 
agenda. De toegang is gratis. Wel 
wordt er bij het uitgaan van de kerk 
een collecte gehouden ter bestrijding 
van de kosten. De kerk is open om 
19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. 
 
De week na de uitvoering van “de 
Passion” is het binnen de Christelijke 
traditie de stille week. Daarom opent 
de Wilhelminakerk haar deuren op 
zaterdag 20 april van 16.00- tot 18.00 
uur. U bent van harte welkom voor 
een moment van bezinning of het op-
steken van een kaars. 
 
Op eerste paasdag is er om 10.00 uur 

een gezinsdienst, met het koor “In 

Between” uit de Vecht. U wordt daar-

voor van harte uitgenodigd. Na de dienst wordt er koffie/thee geschonken en voor de kinderen limonade 

en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
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Onverwacht bezoek vanuit Canada in Unit 3 (groep 7-8)   
van Brede School Antonius in De Vecht op 6 maart 2019. 

 

Momenteel krijgen de kinderen van Unit 3 informatie over de Tweede Wereld-
oorlog. 
Verhalen worden verteld en voorgelezen, filmfragmenten en foto’s uit boeken 
worden bekeken. 
Kinderen nemen zelfs voorwerpen mee van hun grootouders om te kunnen 
laten zien. 
 

 
De afgelopen dagen was een zoon van een Canadese soldaat (private Brown van 
The Royal Winnipeg Riffles) op bezoek in Beemte Broekland. 
We vroegen aan de gastvrouw of deze meneer bij ons in de klas wilde komen om 
het verhaal van zijn vader te kunnen vertellen. Meneer Brown jr. was met zijn 
dochter de Liberationroute aan het volgen, die zijn vader had afgelegd in 1944 
vanuit Frankrijk, via Breda, Amersfoort, Zutphen, Deventer  tot aan Appingedam 
in Groningen. Omdat de familie nog een oude landkaart had gevonden, waarop 
de route stond aangegeven en er diverse aantekeningen op stonden, was voor 
de zoon de reden om deze tocht te maken. Het werd een kort maar wel emotio-
neel bezoek aan de school. 
 
Meneer Gary Brown jr ( 66 jaar) en zijn dochter Carrie ( 40 jaar)waren onder de 
indruk hoe ze werden ontvangen in Nederland en op de Antoniusschool. 
Omdat meneer Brown jr. en dochter Carrie alleen Engels spraken, was de verta-
ling van de leerkracht van belang. Zo konden de kinderen het verhaal dan ook 

volgen. Sommige leerlingen beheersten toch wel meer Engels dan gedacht. 
Meneer Brown sr. was op 26 jarige leeftijd vrijwillig in dienst gegaan omdat hij het belangrijk vond om 
Europa en Nederland te helpen bevrijden van de Duitse bezetter. Ook een aantal vrienden gingen 
mee. Vier dagen na zijn huwelijk (dit huwelijk zou 71 jaar duren) werd hij ingescheept vanuit Canada 
om de oceaan over te steken naar Engeland, waar hij anderhalf jaar opleiding kreeg om daarna mee 
te helpen met de bevrijding. Zijn vrouw zou hem een keer kunnen bezoeken, alvorens hij de strijd in-
ging. 
 
Via Frankrijk werd hij vervoerd naar Nederland. Hij moest anti-tank-geschut bedienen. In de buurt 
van Amersfoort in januari 45 begon zijn offensief tegen de bezetters. 

In de buurt van De Vecht / Apeldoorn 
heeft hij ook gevochten (april 1945). 
Met het uitkammen van woningen, 
kwam hij onderduikers tegen. De 
mensen dachten dat hun laatste uur 
geslagen was, maar doordat hij kon 
vertellen, dat ze de bevrijders waren, 
waren ze opgelucht. Als dank voor zijn 
hulp, kreeg hij een theemuts cadeau. 
Die theemuts is nog steeds bij de fa-
milie in bezit. 
Na Apeldoorn ging het verder via De-
venter naar Appingedam. Daar is nog 
een gedenkplaquette van de Royal 
Winnipeg Riffles te vinden op een ge-
bouw.  
Meneer Brown jr. en zijn dochter kre-
gen een applaus van de klas na afloop 
van hun bezoek. 
 

“We mogen het niet meer vergeten,”  zei hij tegen de groep. 
“Nederland had behoorlijk geleden in de oorlog!” Hij bedankte 
de kinderen voor hun vragen (welke van te voren opgeschre-
ven waren). 
 
Na afloop werd er nog een groepsfoto gemaakt. 

Brede school Anthonius de Vecht 



De Ratelaar - april 2019 - Pagina 36 
 

 

 

Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS                                                          

April doet wat hij wil! En in het dorpshuis doen wij ook weer van alles! 

Allerlei activiteiten staan weer gepland voor deze leuke maand.                                                                                      

Dinsdagavond 2 april:  Laatste keer klaverjassen van dit seizoen 

Woensdag 3 en 17 april:   Breicafé                                     

Woensdag 3 april:   Lavanda paasworkshop 

Vrijdag 12 april:   Lavanda paasworkshop 

Vrijdag 19 en 26 april:   Lavanda dagworkshop 

Woensdag 24 april:  Ledenvergadering Dorpshuisvereniging 

 

Zaterdag 27:   Koningsdag geopend vanaf 10.00 uur;  

kom gezellig een bakkie doen en een heerlijke oranje tompouce eten ☺                                     

 

Dinsdag 30 april:   Artpub; Dikke Dames schlderworkshop, onderwerp deze avond 

”LOL” 

 

Woensdag 1 mei: Start van het fietsseizoen van het Fietsgilde Apeldoorn, bijdrage € 2,50 p.p.. Dit is een 

dagtocht van ca.40 km. over vlakke asfaltwegen en –paden. De globale route is als volgt: Apeldoorn – 

Beemte Broekland – Terwolde – Spekhoek –Teuge – Apeldoorn.  

Om 10.00 uur vertrek bij het restaurant op de woonboulevard Het Rietveld, hoek Laan van Osseveld/

Zutphensestraat.   

De eerste koffiepauze van deze rit is bij Ons Huus. 

 

Voor nadere info verwijzen wij u graag naar: www.fietsgilde-apeldoorn.nl 

 

 
 

Toelichting workshop Artpub op 30 april: 

Leuk voor een gezellig avondje met vriendinnen, buurvrouwen of collega’s! Je krijgt stap voor stap uitge-

legd hoe je deze schilderijen moet maken; dus iedereen kan het! Opgave en nadere info via de website 

www.artpub.nl 

 

 

Openingstijden in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 

Maandag gesloten 

Dinsdag vanaf 19.00 uur 

Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur 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 van 17.30 uur tot 19.00 uur 

Eetcafé geopend: Zaterdag en Zondag van 17.30 tot 19.30 uur. 

Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk! 

 

Tot ziens in Ons Huus!  Ben & Gina Kerkstra. Tel 06-27284949 

http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl

