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PCBO De Diamant 1
Vanuit de directie
We hebben mogen genieten van prachtig winters weer en
de daarbij horende sneeuwpret. Nu loopt het kwik buiten
weer gestaag op en gaan de jassen weer uit in de pauze. De
bomen en struiken staan te springen om weer te gaan
groeien en bloeien. Zo heeft ieder moment van het jaar zijn
eigen mooie dingen om bij stil te staan en van te genieten.
Op dit moment zijn we druk bezig om het groene karakter
van onze school vorm te geven. We willen heel graag een
tuin realiseren en onderzoeken de mogelijkheden hiertoe.
De krokusvakantie staat voor de deur. We hopen dat iedereen hiervan mag genieten. Even ontspannen en weer opladen voor wat nog komen gaat. Zo zullen we bv deelnemen
aan de week van de Lentekriebels. Alle groepen zullen op hun eigen niveau hier aandacht aan besteden. Uiteraard zullen er nog veel meer leuke, interessante, leerzame activiteiten plaatsvinden. Wij hebben er heel veel zin in.

Vanuit groep 1-2
Deze periode werkt groep 1-2 aan het thema “beroepen”.
We hebben het gehad over alle verschillende beroepen
die we kennen en dat zijn er al een heleboel. De afgelopen week hebben we geleerd over de politie, het ziekenhuis en de brandweer. Zo zijn er handboeien geknutseld,
patiënten gemaakt voor in het ziekenhuis en zijn er
brandweerwagens gevouwen.
Vandaag was het een hele speciale dag. Groep 1-2 mocht
namelijk een bezoek brengen aan de brandweerkazerne
in Vaassen. Ontzettend gaaf!
De mannen van de vrijwillige brandweer hebben ons precies laten zien hoe het gaat als er een melding komt van
een brand. Zo hebben we de brandweerpakken gezien, de
brandweerwagens van binnen mogen bekijken, de sirene
heel hard gehoord en we mochten zelfs met de brandweerslang spuiten! Het was een superleuke en leerzame
ochtend!
Iedereen ontzettend 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 wijkagent
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 ZIE WIJZIGINGEN PAGINA 11

Sociaal werkster

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

Agenda
6-3
15-3
16-3
20-3
20-3
23-3
27-3
29-3
30-3

Breicafé
Rock Solid
Kindergala Aktief Ons Huus groep
Stembureau
Breicafé
OVBB De tijdmachine
BBvBB jaarvergadering
Lezing leefstijl en hormoonbalans Aktief groep
Compost dag
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WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, 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 telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet.

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Geachte lezers,
Zaterdag 30 maart vindt de Landelijke Compost dag weer plaats. Geïnteresseerden kunnen gratis
compost afhalen bij dorpshuis Ons Huus. De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen zijn initiatiefnemers van de Compost dag. Hun leden organiseren de Landelijke
Compost dag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten. Met het eenmalig gratis uitdelen van
compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis laten maken met dit product dat
zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.
De lente begint dit jaar een stuk vroeger dan vorig jaar. Nu ik dit schrijf is het eind februari met temperaturen van 12 graden en een lekker zonnetje erbij. Heel fijn, die eerste zonnestralen weer. De ramen weer open, de tuin in, de kinderen die buiten spelen. Heerlijk altijd na een lange winter, maar dit
is wel heel anders dan vorig jaar. Toen waren de temperaturen in maart een behoorlijk stuk lager en
schaatsten we op het kanaal. Maar je weet het nooit, want zoals het spreekwoord gaat “maart roert
zijn staart”, dus wie weet krijgt deze winter nog een staartje. We wachten het maar rustig af.
In deze Ratelaar vertelt de dorpshuisvereniging over het opknappen van het terras van Ons Huus.
Dat vinden wij natuurlijk heel goed nieuws. Fantastisch dat er weer voor wordt gezorgd dat hier geld
beschikbaar voor is, zodat het terras van ons dorpshuis vernieuwd kan worden. Zonder deze initiatieven en de altijd oplettende vrijwilligers uit onze buurt was dit waarschijnlijk allemaal niet mogelijk.
Verder in deze Ratelaar nieuws van de kinderen van de Diamant Beemte en op zaterdag 16 maart is
voor de tweede keer het Kindergala in het dorpshuis, georganiseerd door Aktief Ons Huus. Geef je op
via aktiefonshuus@outlook.com.
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Bij de lezer 2019
Di 5 + wo 6 maart
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

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 2019 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Beste lezers
De laatste keer voor mij(Marjan) dat ik een stukje namens de BBvBB
in de Ratelaar schrijf. Best een vreemd idee, maar als redactielid van
de Ratelaar blijf ik natuurlijk bij dit buurtblad betrokken. Kent u mensen in uw omgeving die ook graag de Ratelaar willen lezen? Maar deze niet ontvangen. De Ratelaar is ook digitaal te lezen op
www.deratelaar.nl. Altijd handig om op de hoogte te blijven van het
nieuws in Beemte Broekland.
De afgelopen maand hadden wij als bestuur weer een Dorpenplatform. Dit was deze keer in ons eigen Dorpshuis Ons Huus. Aanwezig
zijn dan verschillende bestuursleden van de dorpen, Hélène Mook
(sociaal werkster) en een vertegenwoordiging vanuit de Gemeente
Apeldoorn. Verschillende onderwerpen passeren de agenda, zoals verkeersveiligheid, overlast, glasvezel en het verzamelen van afval. Ook
kregen wij een presentatie van het concept Integraal veiligheidsplan
Apeldoorn.
Ook vond de jaarlijkse herhalingscursus voor de AED weer plaats deze
maand. Het is toch een goed gevoel dat een groep vrijwilligers in onze
buurt de AED kan bedienen. Dank aan alle deelnemers! Wilt u een
volgende keer ook mee doen? Stuur dan een e-mail naar
bb.beemtebroekland@gmail.com.
Als laatste nog een wijziging voor het spreekuur van Hélène Mook, de
sociaal werker in de Dorpen van de Gemeente Apeldoorn. In de
maand maart is zij afwezig. Ze heeft haar spreekuur weer op 6 april,
15 mei en 12 juni. Ze is aanwezig in het Dorpshuis van 13.30 tot
15.30 uur.

UITNODIGING JAARVERGADERING
BUURT-EN BELANGENVERENIGING BEEMTE BROEKLAND
WOENSDAG 27 MAART AANVANG 20.00
Wij nodigen u inwoners van Beemte Broekland van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering. Met o.a. jaarverslag financieel, activiteiten, waar hebben we ons het afgelopen jaar allemaal voor
ingezet. En komen we graag in contact met buurtgenoten die ook een rol in het bestuur willen spelen.
We hebben weer drie mooie prijzen die we gaan verloten onder alle aanwezige leden deze avond. En natuurlijk aansluitend weer onze traditiegetrouwe BINGO met ook natuurlijk weer fantastische prijzen.
We zien u graag op 27 maart a.s.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
15 februari de deadline om copy voor de Ratelaar van maart in te sturen. Maar wat ga je dan schrijven?
Even denken…………. O ja……
Wist u dat:
•
•

u op 30 maart weer compost voor uw tuin kunt ophalen bij Ons Huus?
we graag weer mee doen met deze jaarlijkse actie?

•
•
•

het terras opgeknapt gaat worden?
dat we het geld dat we kregen van de Dekamarkt actie hiervoor gaan gebruiken plus
het geld wat gewonnen is met Zomer in Gelderland?

•
•
•

we daarvoor een herinneringsboom gaan planten met een zitbankje eromheen?
er ook weer heel veel subsidiegeld van de gemeente Apeldoorn hiervoor beschikbaar is gesteld?
er al een Klicgraafmelding gedaan is en er geen bijzonderheden zijn gevonden?

•
•

we ook het plein aan de achterzijde een opknapbeurt gaan geven?
evenals de parkeerplaatsen?

•

we hiervoor ( uiteraard

•

er elke eerste dinsdagmiddag van de maand een activiteit voor ouderen wordt georganiseerd met
een kopje koffie en een drankje?
de aktiefgroep geen Koningsdagactiviteit meer wil organiseren?
er te weinig animo voor is?

•
•
•
•

) weer veel hulp gaan vragen?

•

wij dat erg jammer vinden? ( maar wel begrijpelijk)
er steeds meer workshops gegeven worden in Ons Huus? Nu kunnen we ook al een “dikke dame”
gaan schilderen.
we nog steeds een bestuurslid zoeken? Gewoon een bestuurslid geen voorzitter, penningmeester of
secretaris.
deze dus erg moeilijk te vinden is?
er meerdere verenigingen met dit probleem kampen?
we hopen dat u er over wilt denken om in ons bestuur te komen en/of in het bestuur van één van
de andere verenigingen?
we op 12 maart met de gemeente Apeldoorn in overleg gaan over de algemene voorzieningen
( WMO en Jeugd)?
dat er op 29 maart een lezing over lifestyle en hormonen wordt gegeven door Dine-Marij Roeterd?
Meer weten kijk even op https://dinemarij.nl.
de toegang hiervoor slechts € 5 is?
we nog steeds heel erg blij zijn met alle hulp die we krijgen van vrijwilligers? Maar ook van de gemeente Apeldoorn?
ook blij zijn met de steun van alle leden ( de verenigingen van Beemte-Broekland dus ) van dorpshuisvereniging Ons Huus?
wij eigenlijk heel trots zijn op wat we allemaal al bereikt hebben de afgelopen jaren?
u voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën contact met ons op kunt nemen via infodorpshuisbb@gmail.com ?
u natuurlijk ook gewoon één van ons mag vragen of bellen?

•

we u graag terug zien in Ons Huus ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartelijke groet,
DHV Ons Huus:

Arnold, Henk, Martine, Jacintha en Mettie.
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De soos
Weer even een stukje over de soos.
Wij kregen te horen dat de soos in Teuge en de Vecht gestopt is.
Wij dachten laten we daar gebruik van maken om een stukje in teugse nieuws te vermelden.
Wij hebben hierdoor 2 nieuwe mensen mogen verwelkomen, erg gezellig dat ze erbij zijn gekomen.
Maar er mogen zich natuurlijk altijd meer mensen bij ons in de groep voegen.
Zoals u weet iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur.
Wij vroegen altijd een bedrag van €5,00 maar helaas komen wij hier niet mee uit. Zoals iedereen wel
bekend is met de btw verhoging zijn wij genoodzaakt om het bedrag op te hogen naar €6,00 .
Dit is bij de soos van februari gemeld en de mensen die er waren stemde ermee toe, heel fijn zo kunnen
wij het kopje koffie/thee nog schenken en een glaasje drinken en een activiteit organiseren.
We hebben alweer een paar leuke middagen gehad in de maand januari begonnen we de middag met
een lekkere kop koffie/thee en een lekkere olliebol erbij. Na de lekkere versnapering begonnen we met
een bloemstukje maken, altijd leuk om de boel weer een beetje op te vrolijken naar dat alle kerstspullen
weer verdwenen zijn.
In de maand februari hadden we een echtpaar uitgenodigd die een muziek quiz organiseerde.
Geweldig hoe deze mensen met passie de middag gaven ze hadden muziek uitgezocht uit de oude doos
er werd een stukje van het liedje afgespeeld en de mensen konden in groepjes met elkaar overleggen
wie de artiest was.
De middag vloog voorbij.
In de maand maart komt Jan Vegter wat vertellen over het land Mongolie
De maand maart komt Sharon Slijkhuis ons wat vertellen over haar bak creaties kortom weer gezellige
middagen in de planning.
Wij willen Bea Rappolt bij deze ook nog bedanken voor haar inzet voor de soos, zei heeft te kennen gegeven dat ze een andere baan heeft en nu op de dinsdagen niet meer beschikbaar is..

De Ratelaar - maart 2019 - Pagina 15

PCBO De Diamant 2
Vanuit groep 3/4/5
Letterfeestje groep 3
Groep 3 heeft alle letters geleerd en in de nieuwe methode van VLL vieren ze dat met een letterfeestje. Wat een knappe kinderen zitten er in groep 3.
Noor had snoepjes mee om het te vieren. De juf had voor iedereen uit groep 3 letterkoekjes en ze
hebben andere koekjes versierd met letters.
Een letterdiploma maakte het compleet.

Prowise Presenter groep 5/6/7/8
We werken op school in een nieuwe omgeving en daarbij zitten ook
nieuwe leuke programma’s. Een van die programma’s is Prowise
presenter. Gratis te gebruiken op school, maar ook thuis.
Met Prowise Presenter maak je op een eenvoudige, snelle en interactieve manier lessen of presentaties. Presenter is gevuld met educatieve onderdelen interactieve mogelijkheden voor leerkrachten
(instructie), groepen (samenwerkend leren) en leerlingen
(verwerking). Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen, video’s, maar
ook quizzen en mindmaps. Een grote hoeveelheid tools, speciaal
ontwikkeld voor alle leeftijden en vakgebieden, bieden een schat
aan instructie- en oefenmaterialen. Meester Jacco heeft de juffen
een middag lesgegeven over Prowise, maar hij kwam ook op de
vrijdagmiddag om groep 5 t/m 8 wegwijs te maken. Ze hebben allereerst geleerd hoe je veilig een account aanmaakt. Meester Jacco
heeft ook laten zien wat je allemaal met Prowise kan doen en hoe je
dit kan gebruiken. Bij presentaties, maar ook hoe je allerlei onderdelen van alle vakken op school bij Prowise kan oefenen.
Vanuit groep 6/7/8

En dan zijn we al weer halverwege februari… We staan op het punt om de eerste helft van dit schooljaar achter ons te laten. Wat vliegt de tijd.
Voor de kinderen van groep 8 was het een spannende maand. Zij hebben namelijk de opendagen bezocht om te bepalen naar welke vo-school zij volgend jaar willen. Ook zijn
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PCBO De Diamant 3
er al veel kinderen uit groep 7 naar deze opendagen geweest om al een beetje rond te snuffelen (leest
u vooral de bijdrage van onze groep 8 redactie).
23 januari t/m 1 februari stonden in het teken van de Nationale voorleesdagen. De juffen hebben het
verhaal “Kikker in de kou” uitgespeeld en juf Eliza en de moeder van juf Shannon hebben bij ons voorgelezen. Juf Anneke had ook allemaal boeken voor ons geregeld. Verder hebben we ook zelf heel veel
gelezen.
Op maandag 28 januari gingen we met alle kinderen van groep 6/7/8 naar de voorstelling “De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen” in Orpheus. Dat was echt super tof! We hebben dubbel gelegen

van het lachen.
Ook hebben we weer onze portfolio’s mee naar huis gekregen. Voor de meeste kinderen is dit iedere
keer weer een feestje. Uiteraard hebben we ook met alle kinderen en hun ouders gesprekken gevoerd
hierover. Wat een gezellige waardevolle gesprekken zijn dat toch iedere keer weer.
Ons 2e workshopatelier was een groot succes. Dit keer waren er allerlei workshops in het thema winter. Zo konden de kinderen kiezen uit bv. vogelvoermannetjes, vogelhuisjes, groentesoep, sneeuwbollen, sneeuwmannetjes gevuld met rijst of muziek maken. Wat fijn dat er zo veel ouders zijn die ons
hierbij willen helpen.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van juf Janieke. Haar stagetijd bij ons zit erop en we hopen
dat ze het erg naar haar zin gaat krijgn op de volgende stageplek. Wij gaan haar wel missen hoor.
En toen werden we ineens getrakteerd op een periode van sneeuwplezier. Er werden sneeuwengeltjes
gemaakt, sneeuwpoppen gebouwd, sneeuwballengevechten gehouden en er werd rondgescheurd op
sleetjes. Wat was het gaaf!
De spelinloop iedere woensdagochtend loopt erg goed. Er komen regelmatig ouders in onze klas om
even een spelletje te spelen. En ja, dan moeten ook de ouders toch bekennen dat een spelletje Malle
getallen toch niet zo makkelijk is dan gedacht…
Tot slot is meester Jacco 2x op vrijdagmiddag bij ons op school geweest om ons te leren hoe we presentaties kunnen maken met Prowise Presenter. Dat was echt vet! De juffen kunnen hier nog wat van
leren (zie ook de bijdrage van onze groep 8 redactie).
De komende maand zal vast ook weer veel nieuwe interessante en leuke dingen met zich meebrengen.
Zo staat de vakantie voor de deur, gaan we daarna starten met het thema “Lentekriebels” en krijgen
we een gastles “Epilepsie”. Tot de volgende Ratelaar!
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PCBO De Diamant 4
Van onze groep 8-redactie
Opendagen
In januari en februari waren er opendagen op de vo scholen in Apeldoorn.
Natuurlijk zijn wij hier ook gaan kijken, om een definitieve keus te kunnen
gaan maken voor een fijne school na groep 8. Wij willen vertellen hoe wij
de verschillende scholen hebben ervaren en ook hoe onze klasgenoten ui
groep 7 hun eerste kennismaking met het vo vonden.
Senna:
Ik heb de opendagen van het KSG, het Christelijk Lyceum en het
Meehnpark bezocht. Het Chrystelijk lyceum vond ik er oud uitzien en het
leek me ook een hele grote school. Het KSG vond ik het leukst, omdat ik daar het beste beeld van heb
gekregen. Ik heb er wel vertrouwen in dat ik het daar naar mijn zin ga krijgen. Meehnpark lijkt me ook
wel leuk, maar toch net iets minder dan het KSG.
Julia:
Ik heb de opendagen van het KSG, het Christelijk Lyceum, het Walterbosch en het Meehnpark bezocht. Het Christelijk lyceum vond ik
een vreselijke school. Het was ongeordend, ik vond het er stinken en
ik voelde me er totaal niet thuis. Het Walterbosch vond ik wel leuk,
maar ik wil eerst naar Meehnpark en dan hier naartoe doorstromen.
Het Meehnpark en het KSG spraken mij het meest aan. Het
Meehnpark zag er netjes en overzichtelijk uit. Ik vind het ook fijn dat de brugklas daar los is van de
rest van de school. EN!!! er is een grote sportklas, hier wil ik heel graag naar toe. Ja, hier zie ik mezelf
wel zitten volgend jaar.
Een paar reacties vanuit groep 7:
Laura:
Ik heb o.a. de opendag in Twello bezocht. Ik heb hier rondgekeken op het vmbo gedeelte. Ik vond het
daar best wel leuk. Ze hebben heel veel dieren die je kunt verzorgen, het is net een kinderboerderij.
Ook techniek en crea vond ik leuk. Ik ga volgend jaar denk ik nog een keer kijken.
Ryan:
Ik heb o.a. gekeken bij het “Veluws college” in Twello. Ik vond het daar heel leuk en denk nu dat ik
daar wel heen wil gaan. Ze hebben daar vaste lestijden en dat vind ik fijn. Bij de andere scholen waar
ik gekeken heb, hebben ze dat niet. Ik ga volgend jaar zeker nog
een keer kijken. Ik ga in ieder geval niet meer kijken bij het KSG,
want dat vond ik een hele saaie school!
Lucas:
Ik ben bij de opendag van het Gymnasium geweest. Dat vond ik wel
leuk. Vooral de filosofie vond leuk, omdat je daar allemaal leuke dingen ging doen. Volgend jaar ga ik hier weer kijken bij de opendag.
Jon:
Ik ben bij de opendag van het KSG en het Gymnasium geweest. Ik
vond ze allebei leuk. Het Gymnasium was fijn klein en daardoor
overzichtelijk. Ik voelde me daar best fijn. Een beetje onze school in
het groot. Bij het KSG kun je volgens mij wat uitgebreider kiezen
wat je nou precies wilt. Dit jaar heb ik vooral gekeken hoe het daar
nu is en hoe ik me daar voelde. Volgend jaar ga ik beter kijken wat
er precies kan. Dan ga ik zeker bij beide scholen nog een keer kijken
en misschien bij nog meer scholen.
Geschreven door Julia, Senna en juf Miriam
Prowise presenter
Groep 5/6/7/8 heeft vrijdag 1 februari een soort les/uitleg
gehad. Van meester Jakko. We hebben een nieuw programma
waar je dan presentaties mee kan maken. Het heet Prowise
presenter. Je kan er heel veel mee maken bijvoorbeeld: achtergronden, foto’s, video’s en symbolen aan toevoegen. Meester Jakko heeft ons veel uitgelegd bijvoorbeeld: hoe we een
account moesten aanmaken, en wat handige tips waren. De
les vonden we allemaal heel erg leuk! En we hebben er veel
van geleert. En nu weten we ook allemaal hoe het werkt.
Geschreven door Julia en Laura
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Pioniers 1907—1915 door G. Schipper
De heidevelden waren verkocht en moesten ontgonnen worden. Maar dat was allemaal handwerk.
De heidevelden zaten vol gaten want iedereen ging
er zand halen voor in de kamer, er was toen nog
geen kokosmat, om het op de vloer te strooien.
Mijn moeder ging als het zand gestrooid was met
de handstoffer langs het kabinet, de kast, de spinde en de stoelen om een rechte afscheiding te maken. Als de tafel dan geboend was, er was geen zeil
of tafelkleed, was alles weer fris en netjes.
De heide werd gemaaid met de heetzicht (heet is
heide) en werd dan aan hopen gezet. Die heide was
goed strooisel voor de potstal. Maar die gaten in de
heidevelden moesten dichtgemaakt worden en dat
deed men op de volgende manier: er werden greppels gegraven ongeveer 2 a 3 meter van elkaar. Zo
kreeg men grond voor de gaten. De greppels werden door er eerst de plaggen onderin te gooien en
alles werd dan weer gelijk gemaakt. Zo werd de
grond weer vlak en het geheel was lager geworden.
Diegenen die een paard had, gebruikte een molbord, dat is een sleep met opstaande kanten, Het
paard werd voor het molbord gespannen en zo
sleepte men de grond naar de gaten. Meestal werden er eerst lupinen gezaaid, dat was een goede
groenbemesting. Het tweede jaar gingen de mensen er aardappelen, haver en boekweit verbouwen,
maar er moest ook kunstmest op dat land en dat
was guano en kali. Guano, ontstaan uit de uitwerpselen en overblijfsels van zeevogels op de kusten
van Peru, gaf een goede bemesting in de vorm van
stikstof.
Mijn vader kocht een stuk grond voor f 1200,- van
1,30 ha. Maar dat aangekochte stuk was al bruikbaar en een stuk heidegrond van 50 are kostte f
150,-Dhr. J. Mulder ten Cate was een vooruitstrevend
man. Hij had 99 ha in de Vaassensebroek in beheer
gekregen van de familie J. Mulder. Dhr. Mulder besliste dat J. ten Cate (die wel in de familie zat) de
naam Mulder er bij moest krijgen. Het kostte wel
een beetje geld. Mulder had geen zoons, wel dochters. De grond aan de Nieuwe Wetering was veengrond; er kon geen paard op lopen omdat er teveel
zegge groeide (zegge is wollig wild gras). Als die
percelen gras verkocht en gemaaid moesten worden kon je wel honderd meter maaien voordat je
behoefde te strijken. Als de dagloners maaiden,
streken ze wel vaker want er was een gezegde;
strieken en wetten kan oe de boer niet beletten,
maar haarn doar moj oe veur warrn, want als je
langer dan een uur lag te haren, zei de boer: “heij
um noe nog niet schaerp”.
Dhr. Mulder ten Cate was bij de heidemaatschappij
geweest en was zodoende goed op de hoogte met
grondwerk. Hij had met de diaconie van Vaassen
een overeenkomst gesloten om de Hoenderkamp
60 cm te laten zakken en vervolgens weer nieuw in
te zaaien met gras. Maar er kon geen paard op die
veen grond lopen. Toen kwamen de kiepkarren met
rails. Het zand van de Hoenderkamp moest over
het geploegde land gebracht worden. Voor dat ploegen gebruikte men ossen van de Heidemaatschappij.

De oorlog van 1914-1918 brak uit. Er kwamen veel
vluchtelingen uit België. De mannen konden zo aan
het werk en de jongens die van school af waren
konden terecht als ossendrijver. Er kwamen waterwindmolens dat ging goed behalve als er geen wind
stond. Een paar jaar later is de Nieuwe Wetering
helemaal uitgediept door de stoere polderjongens.
Ze waren ondergebracht in een schuur of op een
deel in het Goorland. Met het graven van de Rijksweg 50 kon je nog zien hoeveel zand er op het
veen zat. Een goed mens die Mulder ten Cate. De
kleine veldboeren konden land huren, werk krijgen
of geld voor een hypotheek. Voor het werk betaalde
hij goed, maar er moest wel gewerkt worden. Bij de
Bokkerij had hij nog hele stukken bos en ’s winters
konden de mensen nog werk krijgen met rijzen maken.
Zo’n man of vier waren geroepen om bij Geerlings
koffie te komen drinken. Toevallig kwam meneer
net kijken toen die 4 koffie gingen drinken, maar ze
bleven nogal lang weg. Toen ze terugkwamen kregen ze wel wat door de benen en zei meneer:
“Jongens dat gaat zo maar niet, ik gun jullie graag
je koffie, maar vier man zowat een uur van het
werk af, dat kost mij vier maal 16 cent is 64 cent.
Karel Veldhoen was er toen ook bij.
Hij was ergens bij een boer waar hij niet teveel
vleeswaren kreeg. Maar de “wimme” hing vol met
o.a. metworst. En juist die worst daar was Karel zo
gek op. De boer en de vrouw gingen een dagje uit.
Karel bedacht een plan en stevende naar zolder,
boorde een
gaatje precies boven
de worst. De
volgende
dag toen de
boer en de
vrouw in de
kamer zaten
te eten, de
meiden en
de knecht
aten apart,
ging Karel
op kousenvoeten met
een kannetje
water naar
de zolder
toe. Hij liet dat water door het geboorde gaatje lopen precies over de worst. De boer keek kwaad
omhoog en zei: “Die worst hoef ik niet meer, geef
die maar aan de meiden en de knechten. De boer
dacht dat een kat de oorzaak van het water was
geweest, maar de anderen wisten wel beter. Dus
konden ze lekker smullen.
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50+ Reis BBvBB
50+ Reis
Zet het alvast in uw
agenda!!
Woensdag 15 mei
a.s. is het zover! Wij
hebben er weer zin
in, U hopelijk ook! In
de volgende Ratelaar
leest u meer over
deze gezellige dag.

Voltigeteam ontvangt sportpenning gemeente Apeldoorn
Woensdag 13 februari werden door de Sportraad Apeldoorn in samenwerking met de Gemeente Apeldoorn in het Eet- en werkcafé van het tijdelijke Stadhuis de Sportpenningen 2018 uitgereikt. Tijdens de
drukbezochte middag ontvingen de leden van voltigeteam 1 van Manege Pothoven de sportpenning uit
handen van wethouder van sportzaken Nathan Stukker. Dagmar van Bemmel (Empe), Róisín Forde
(Twello), Cecile Hagen (Vaassen), Elin van Herpen (Heerde), Teun van Maasakker (Twello) en Amber
Voolstra (Vaassen) werden in Nederlands kampioen 2018 in de klasse team Junioren.
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Extra informatie Samenloop voor Hoop Apeldoorn
Apeldoorn organiseert dit jaar haar eerste ‘Samenloop voor Hoop’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag en
zondag 29 en 30 juni 2019. De ‘Samenloop voor Hoop’ is een 24-uurs wandelestafette waar geld wordt
ingezameld voor kankeronderzoek. In deze wandelestafette wisselen teamleden elkaar af op een parcours
als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette heeft elke editie een
bijzonder programma voor bezoekers en deelnemers, boordevol muziek en activiteiten. De Samenloop
voor Hoop wordt gehouden van 14.00 uur tot 14.00 in het Mheenpark in Apeldoorn. Het volgende filmpje
geeft een mooi beeld van de sfeer rondom een Samenloop voor Hoop: https://www.youtube.com/watch?
v=oqn4b7nz_Gw
Bij de start op 29 juni om 14.00u staan onze eregasten centraal. Eregasten zijn mensen die op dit moment aan kanker lijden en mensen die kanker overwonnen hebben. Zij verrichten de start en lopen, indien mogelijk, gezamenlijk de eerste ronde. Om 23.00u ’s avonds worden de kaarsen aangestoken om
de dierbaren die overleden zijn aan kanker te gedenken. De kaarsenceremonie is altijd een indrukwekkend moment, waarin we met zijn allen letterlijk stilstaan. Het licht van de kaarsen begeleiden de lopers
gedurende de nacht. Op 30 juni om 14.00u sluiten we het evenement feestelijk af met de bekendmaking
van de opbrengst.
Voor de Samenloop voor Hoop Apeldoorn zijn wij op zoek naar teams die deelnemen aan deze 24-uurs
wandelestafette. Hoe mooi zou het zijn als ook vanuit jullie wijk “burenteams” mee zouden doen!
Aanmelden kan via de website van Samenloop Apeldoorn www.samenloopvoorhoop.nl/apeldoorn
De Samenloop voor Hoop wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en vrijwilligers. Wij zijn op zoek
naar sponsoren die hun bijdrage willen leveren (financieel of in natura) aan dit evenement. Ook zoeken
wij enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Wil jij een bijdrage leveren? Ga dan voor
meer informatie naar onze website en meld je direct aan!
Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren we op zondag 30 juni een speciale kinderloop. Deze 24minutenloop wordt georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Wij doen daarom een oproep aan
alle basisscholen in Apeldoorn om deel te nemen. Na de kinderloop zijn er diverse speciale activiteiten
voor kinderen. Geef je snel op: svh.kinderloop@kwfapeldoorn.nl

Loop mee en staat stil bij kanker
SamenLoop voor Hoop is een vrijwilligersevenement van KWF Kankerbestrijding.
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Compost dag 30 maart 2019

Zaterdag 30 maart
5 zakken compost ophalen
Bij dorpshuis Ons Huus
Beemterweg 25a
7341 PB Beemte Broekland
op vertoon van uw grofvuil- of milieupas
vanaf 09.30 uur zolang de voorraad strekt
als bedankje van de gemeente Apeldoorn
Voor u voor het scheiden van uw afval.
Compostdag op
30 maart 2019
Ons Huus doet
op zaterdag 30
maart a.s. weer
mee met de
Compost dag
van de gemeente Apeldoorn en
Circulus-Berkel.
Bewoners zijn
dan van harte
welkom voor het
afhalen van gftcompost; een
bedankje voor
het scheiden
van het afval.
Komt u ook
langs?
Jaarlijks wordt in
de gemeente
Apeldoorn circa 20
miljoen kilo
groente- fruit- en
tuinafval (gft) gescheiden ingezameld, gemiddeld zo’n 130 kilo per inwoner. Het gft wordt omgezet in
groene energie en compost. Compost bevat veel organische stof en voedt de bodem. Vermengd met
aarde is compost een prima ‘meststof’ voor de tuin of een groen balkon. Door de gescheiden gftinzameling is er sprake van minder CO2-uitstoot, lagere verwerkingskosten en worden grondstoffen
gespaard.
Op=op
Na een heel koude Compost dag in 2018 is het hopelijk nu beter weer voor de bezoekers en de vrijwilligers! Op 30 maart kunnen bewoners tussen 10.00 en 14.00 uur maximaal vijf zakken gft-compost
voor het eigen huishouden afhalen. Dit op vertoon van de grofvuil- of milieupas. Dorpshuis Ons Huus
is een van de ruim 10 uitdeellocaties in de gemeente Apeldoorn. Voor alle locaties geldt: zolang de
voorraad strekt. U kunt alleen compost meenemen voor uw eigen huishouden. Wilt u compost meenemen voor buren of familie? Dat kan alleen als uw buurman, buurvrouw of familielid zelf meekomt en
een eigen pas toont. Meer informatie vindt u op www.circulus-berkel.nl.
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ZijActief De Vecht
Nog even een terugblik naar de jaarvergadering in januari. Het bestuur was al bijna met de gedachte
verzoend dat dit het laatste actieve jaar zou worden van onze vereniging. Er hadden zich geen nieuwe
bestuursleden aangemeld en na 14 en 13 jaar bestuurslid te zijn geweest vonden Riet en ondergetekende het toch tijd om een stapje terug te doen.
Er zijn veel mensen persoonlijk benaderd maar het leverde toch niets op, helaas.
S’ morgens voor de jaarvergadering was ik even bij de Groot om nog iets te regelen. En na een kort
gesprek met wat leden die er aan de koffie zaten werd ik een uur later gebeld. Janny, ik kom in het
bestuur!!! Het kan toch niet waar zijn, zo’n bloeiende vereniging die stopt wegens bestuursleden te
kort. Toch nog met recht ter elfder ure, een redder in nood. Best even een kippenvelmomentje. Hennie
de Groot, fijn dat je het wilt doen en we hopen dat je het ook leuk zult vinden. Het werd voor ons zeker gemakkelijker om er een punt achter te zetten. Helemaal een punt zet ik nog niet want ik heb beloofd om de berichtjes voor de kranten nog te schrijven en ook de site wat bij te houden, maar wel op
een lager pitje.
Woensdag 20 maart is onze gast Monique Blokvoort. Zij gaat ons iets vertellen over het rechtssysteem
in Nederland.
Haar kantoor behandelt bestuursrecht maar ze kan ook andere vragen beantwoorden over:
. Hoe werkt ons rechtssysteem (verschillende soorten recht, verschillende soorten rechters, verschillende soorten advocaten).
. Wat voor (en hoeveel!) regels zijn er in Nederland.
. De rol van de rechter (en hoe die rechter zijn oordeel niet mag laten leiden door wat hij of zij als
'mens' van de zaak vindt: een moeder die rechter is en die moet oordelen over een incestzaak bv
. De rol van de advocaat (en waarom kan een advocaat voor een zware crimineel optreden ook al
heeft hij iets verschrikkelijks gedaan)
. Hoe zwaar zijn de straffen in Nederland (ook in vergelijking bijv. met Duitsland en België)
Heeft u specifieke vragen over dit onderwerp dan is het handig dit vooraf per mail te melden. Dat kan
naar m.h.blokvoort@blokvoortadvocaten.nl
Monique heeft dan tijd om zich erop voor te bereiden.
De avond begint om 20.00 uur en vooraf is er koffie en thee. Locatie bij de Groot en introducees zijn
welkom.
Groetjes Janny

Wandelgroep Bidden met de Benen
Persbericht voor 9 maart 2019
Bidden met de Benen wandelt in Beemte-Broekland.
De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn.
Op zaterdag 9 maart begint de volgende wandeling om 9.30 uur in de Wilhelminakerk, Beemterweg 7,
7341 PB Beemte Broekland. Er is een wandeling van 10 km. en een van 14 km.
Na een korte inleiding op het thema “ Zegenen “ kunnen mensen individueel of in groepjes de wandeling
lopen. Er wordt een gedeelte in stilte gewandeld om te mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauzeplek om bij te praten en de inwendige mens te versterken.
U bent allen van harte welkom om mee te komen wandelen
Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met:
Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl en
Coen van 't Riet, tel tel. 055-5413183, coenvantriet@upcmail.nl.
De nieuwsbrief kunt u aanvragen op biddenmetdebenen@gmail.com
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
Maart 2019:
03 maart 10.00
10 maart 10.00
13 maart 19.30
17 maart 10.00
24 maart 10.00
31 maart 10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met
met

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

A. Muller, Epe, viering H.A.
A.J. Al – van Holst
A.J. Al – van Holst, Biddag voor Gewas
H. van Vreeswijk, Kampen
I de Zwart, Deventer
J.J. Kappers, Apeldoorn

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
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 9maart Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
zondag 16maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
zaterdag 23maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens
zondag 31maart woord rn Communieviering met pastor I Kantoci
zondag6 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Vieringen in Twello Zondag om 10 uur
Zondag 3 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
Woensdag 6 maart aswoensdag om 9.00 uu eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 10 maart Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zondag 17maart Eucharistieviering met J Oude Vrielink
Dinsdag 19 maart H Josep eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 24maart Eucharistieviering met pastoor H. Hermens0
Maandag 25 maart om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 31 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 7 april Eucharistieviering met J oude Vrielink
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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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 Wilhelminakerk.
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 indrukwekkende Passion. Aan de hand van een
verhaal over het lijden van Christus,
worden de prachtigste Passion liederen gezongen. U mag dit niet missen. 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 opsteken van een kaars.
Op eerste paasdag is er om 10.00 uur
een gezinsdienst, met het koor “In
Between”uit de Vecht. U wordt daarvoor 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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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
De temperaturen gaan alweer gestaag omhoog, het voorjaar is in aantocht ☺
Allerlei activiteiten staan weer gepland voor deze voorjaarsmaand.
Dinsdagmiddag 5 maart: Ouderensoos, dhr. Vegter vertelt over zijn reis naar Mongolië.
Dinsdag 5 en 19 maart: Klaverjassen
Woensdag 6 en 20 maart: Breicafé (in februari hebben we het 1-jarig bestaan gevierd ☺)
Zaterdag 16 maart: Kindergala georganiseerd door de Aktiefgroep
Woensdag 20 maart: Stemburo (Provinciale Staten Verkiezingen en Waterschappen)
Zaterdag 23 maart: Tijdmachine; liedjesavond georganiseerd door de Oranjevereniging
Dinsdag 26 maart: ArtPub; workshop schilderen.
Zaterdag 30 maart: Compostactie. Gratis compost afhalen tussen 9.00 – 12.00 uur.
Woensdagavond 3 april: Paasworkshop Lavanda.
NIEUW: Op dinsdag 26 maart en 30 april organiseren we samen met Artpub een aantal “Dikke Dames” schilderworkshops in Ons Huus. Bij voldoende deelname volgen er uiteraard meerdere data! Leuk
voor een gezellig avondje met vriendinnen, buurvrouwen, collega’s of vrijgezellenfeest! Het onderwerp
voor 26 maart is "Borrel”
Hieronder een paar voorbeelden om een idee te krijgen wat er zoal geschilderd wordt tijdens zo’n workshop. Je krijgt stap voor stap uitgelegd hoe je deze schilderijen moet maken; dus iedereen kan het! Opgave en nadere info via de website www.artpub.nl

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 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
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