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PCBO De Diamant 1
Nieuws vanuit groep (5)/6/7/8 van PCBO De Diamant - Beemte

Wat een rare periode zijn we in terechtgekomen. Alles ging zijn gangetje. We waren aan het werk, deden
leuke dingen en er werd vooral ook veel gelachen in en om de school.
Hoe anders is dat nu op dit moment?
Geen gelach, geen kinderplezier, geen bel, lege lokalen. Op een paar juffen na is onze school helemaal
leeg. Iedereen zit zoveel mogelijk thuis, we werken aan de keukentafel en krijgen uitleg via berichtjes op
Parro. Hoe onwerkelijk is dit?
Een week of twee geleden stonden we nog met z’n allen om de mooie nieuwe schooltuin. We hadden er
allemaal zoveel zin in om bloemetjes te zien groeien, onze eigen groentes te kweken en buiten les te
krijgen. Dat laat nu allemaal even op zich wachten. Hoelang? Dat weten we nu nog niet. We hopen dat
we elkaar snel weer mogen begroeten in onze school. Niet voor het ophalen van werk, maar gewoon om
weer met elkaar te mogen spelen, leren en werken. Gewoon zoals het hoort.
Tot het zover is, kunnen we natuurlijk wel terugkijken op de dingen die we nog samen hebben mogen
delen.
Zo zijn er hele mooie portfoliogesprekken geweest. Wat mooi om te zien hoe goed jullie al kunnen nadenken over de dingen die je zelf wilt gaan leren. Iedereen heeft een LTD (lange termijn doel) opgesteld
en daar gaat iedereen voor zichzelf mee aan de slag.
In de februari vakantie is onze schooltuin aangelegd. De papa van Sofie heeft hiervoor heel hard gewerkt. We hopen er snel in aan de slag te kunnen.
Juf Remke is al een tijdje niet op school, omdat zij een blessure heeft aan haar knie. We hopen dat het
snel beter gaat. Ze is gelukkig nog wel een paar keer op school geweest om te kijken hoe het ging in de
les. Ook had ze een gave gastles kickboksen voor ons geregeld (zie bijdrage groep 8 redactie).
Op dit moment hebben alle kinderen thuis werk gekregen. Zo kan iedereen toch aan de slag met taal,
begrijpend lezen en rekenen. Ook hebben we een challengeblad gekregen. Iedere dag proberen de juffen
een video met ons te delen waarin ze een challenge van de kalender laten zien. Ook wij mogen onze
challenges filmen/fotograferen en insturen.
Iedere groep heeft een eigen gesprekspagina, zodat we toch een beetje contact met elkaar kunnen houden.
We hopen iedereen in de volgende Ratelaar weer te
kunnen vertellen dat we weer in volle gezondheid op
school zijn. Geniet allemaal van de lente. Graag tot
de volgende Ratelaar.
Heel veel groeten van alle kinderen en de juf van
groep (5)6/7/8.
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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

Sociaal werkster

Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen
van 08.30 tot 09.30 uur. Helene is bereikbaar op telefoonnummer
06-25009728

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, 7311 NZ 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

De agenda is leeg in verband met het coronavirus. Wanneer het Dorpshuis opengaat is bij het ter perse gaan van
De Ratelaar niet bekend.
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Beste lezers,
Rare tijden. Nooit hadden we zien aankomen dat het Corona virus zo’n enorme impact zou hebben. Tussen de korte periode dat ik dit stukje schrijf en dat u het leest kan er alweer van alles gebeurd zijn. Het
nieuws en alle maatregelen veranderen per dag. Het zijn angstige tijden, want we zijn bang om zelf ziek
te worden, maar misschien zijn we nog meer bezorgd om onze dierbaren en dan vooral onze ouders,
opa’s en oma’s of de minder gezonde mensen om ons heen. Ook financieel onzekere tijden. Veel bedrijven verkeren in zwaar weer en banen staan op het spel. Waar dit eindigt weet niemand, maar laten we
vooral voorzichtig zijn, goed op elkaar letten en voor elkaar zorgen in deze tijden.
We hebben getwijfeld om wel een Ratelaar uit te brengen deze maand, aangezien alle activiteiten afgelast zijn, de verenigingen staan even stil, het dorpshuis is gesloten, de basisscholen zitten dicht en daardoor is er weinig leuk nieuws te melden.
We hebben toch besloten om de april editie uit te brengen. Het zijn wat minder pagina’s dan u gewend
bent, maar er is zeker nog nieuws te melden vanuit verschillende hoeken zoals de zonneparken en de
Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland.
We hopen er in mei allemaal weer anders voor te staan en met positief nieuws te komen wat het virus
betreft. Juist nu het voorjaar begint hebben we in april en mei altijd veel leuke nieuwtjes te melden. Het
is altijd fijn om weer te genieten van de lente, de natuur die weer tot leven komt, de bomen worden
groener en veel planten gaan bloeien en geleidelijk wordt het warmer. Laten we daar dan nu ook zoveel
mogelijk van proberen te genieten.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn
Bij de lezer 2020
Di 31 mrt + wo 1 april
Di 5 + wo 6 mei
Di 2+ wo 3 juni
Di 7 + wo 8 juli
Di 1 + wo 2 sept
Di 6 + wo 7 okt
Di 3 + 4 nov

Het redactieteam bestaat uit:

Di 8 + wo 9 dec

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

2021
Di 2 + wo 3 febr

Voorblad De Ratelaar ten tijde van de
Mkz-crisis. Mei 2001

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2020 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2020-2021: De Ratelaar
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland

Geachte buurtbewoners,
Hieronder kunt u het verslag lezen van de ledenvergadering van 27 februari 2020.
Tevens willen wij u als aandachtspunt meegeven
dat er veel te doen is over de aanleg van zonneparken/weide in Beemte- Broekland.
Zo is ons ook ter ore gekomen dat er plannen liggen voor een zonneweide tussen de Beemterweg, Kanaal Noord en de Korlerweg. Dit is een
nieuw plan die bekend gemaakt zal worden tijdens
de inloopbijeenkomst op 8 april vanaf 19.00 uur in
Ons Huus.

21 buurtbewoners
Afwezig: bestuurslid Saco Bekius
Opening en welkom door Ilona Achterkamp.
Er volgt een kort activiteiten verslag van de diverse
activiteiten waaronder o.a.:
•

Verdere bijeenkomsten zijn: op 24 maart inloopavond over zonnepark Beemte-Broekland in Cafe
•
de Groot, 26 maart inloopavond over zonnepark de
Somp in MFC Klarenbeek, 7 april inloopbijeenkomst
Vaassensche Broek in Ons Huus.
Wij nemen aan dat i.v.m. de maatregelen rondom
het coronavirus deze bijeenkomsten niet zullen
plaatsvinden. Wel hebben we een mail naar de gemeente gestuurd dat we aannemen dat hierdoor
eventuele beslissingen vanuit de gemeente ook uitgesteld zullen worden.
•
Verslag van de ledenvergadering Buurt- en
belangenvereniging Beemte- Broekland gehouden op 27 februari 2020.
Aanwezig: de bestuursleden Helga van Assen, Ilona
Achterkamp, Wilma van Amersfoort
Namens de gemeente Apeldoorn : de heer
S.Gerritsen (stadsdeelmanager dorpen), de heren
Hendrikse, Huygens, Baard

het stukje gemeentegrond ad Korte Vellertweg door Helga. De gemeente en waterschap mogen hier niet meer storten; provincie
wil hier een klimaatbosje aanleggen plus een
aanlegsteiger ( ook een steiger bij de Ramsbrugweg). Nadere info hierover zal binnenkort
volgen.
Burgerparticipatie bij de gemeente: burgers
krijgen zelf de kans om subsidie voor hun
evenementen aan te vragen. Men vraagt zich
af (ook in andere dorpen) wat dan nog het
belang is van de dorpsraad? Hierover wordt
regelmatig in het dorpenplatform ( =4x per
jaar overleg tussen gemeente en de dorpen
van Apeldoorn) van de gemeente gediscussieerd.
Voor het voortbestaan van de buurt en belangenvereniging is het van belang dat met weet
wat er in het dorp leeft opdat zij dit mede
kunnen bespreken in het dorpenplatform.
Vaak wordt er niet gereageerd op oproepen
van de BBvBB om ergens een mening of idee
over te uiten. (Het lijkt soms wel of Beemte
Broekland geen mening heeft en alles goed
vind) B.v. de aangevraagde wegversmalling
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(Vervolg op pagina 13)

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
(Vervolg van pagina 11)

pen jaar over de problematiek van vliegveld Teuge omdat men in afwachting is van het verdere
verloop rondom de opening van vliegveld Lelystad. De milieurapportage is ook nog steeds niet
op orde. Groei van Teuge betekent vaak meer
overlast. Volg ook de verslaggeving hierover in de
diverse bladen en op websites.

•
Aftredend bestuur:
Het bestuur bestaat nu nog uit 4 personen, na
aftreden vanavond van de heer Bekius nog maar
uit 3. Dat is volgens de statuten en voor de werkzaamheden te weinig. Het bestuur moet uit minstens 5 personen bestaan wil er een goede verdeling van de taken plaats kunnen vinden. De 3 dames van het huidige bestuur geven aan de werkzaamheden nog een klein half jaar vol te willen
houden, daarna stoppen zij definitief. Vraag wordt
gesteld : wat doet de BBvBB dan allemaal? : o.a.
onderhoud men contact met de gemeente inzake
leefbaarheid, veiligheid, kleur en fleur in BeemteBroekland. Verder wordt er deelgenomen aan het
eerder genoemde dorpenplatform inzake afvalbeleid, stankoverlast, zonnepark. Door deelname
hieraan is in ieder geval voorkomen dat men in de
dorpen € 25 extra voor de kleine grijze restcontainer moet betalen.
Zoals bekend is de heer Saco Bekius aftredend als
penningmeester. Als dank voor zijn werkzaamheden en door afwezigheid zullen er bloemen en een
cadeaubon bij hem thuisbezorgd worden.

Vraag over Rock Solid:
Heer Jan Vegter ( afgevaardigde Wilhelminakerk)
geeft aan dat dit sinds vorig jaar niet meer bestaat wegens te weinig belangstelling van de
jeugd. Men is nog in overleg met de dorpshuisvereniging over de verdeling van de spullen uit de
kelder. E.e.a. zal z.sm. schriftelijk bevestigd worden door dorpshuisvereniging. Mw. Marjan van
Assen geeft aan dat de jeugd ook niet meer actief
benaderd is, dat jonge aanwas in groep 8 niet uitgenodigd is en dat de B.B.v.B.B in het verleden
een flinke gift heeft gedaan t.b.v. de jeugdkelder.

bij de Wilhelminakerk was niet bekend of
het collectief verkopen van percelen door
agrariërs voor het plaatsen van een zonnepark. Was de BBvBB op de hoogte geweest
dan had men wellicht nog actie kunnen ondernemen en meedenken over de vormgeving.

Verder wordt er nog gesproken over het introduceren van een dorpsvlag: er is slechts 1 inzending
gekomen ( overigens wel één die perfect uitgewerkt en uitgedacht was, waarvoor complimenten).
Ook plaatsing van een monument aan de Broeklanderweg op 29 mei a.s. wordt besproken evenals de verplaatsing van de Koningsboom die te
dicht bij de muur van de basisschool stond en nu
verplaatst in naar de Broeklanderweg in de nabijheid van het te onthullen monument.

Rondvraag:
-Kan de Beatrixboom aan de Oude Beemterweg
ook opgeknapt worden? Dit wordt bekeken en
eventueel wordt er een subsidie van het Oranjefonds voor gevraagd via NL doet dag.
Ook de heer Wim Dolman wil zitting nemen in het - het financiële overzicht dient transparant te zijn
naar alle leden. Al was het alleen al om het verbestuur waarvoor dank. Hij heeft afgelopen jaar
samen met Ab Vos ook de kascontrole gedaan en trouwen van de leden te behouden.
geconstateerd dat er een paar onvolkomenheden -De gemeente zal een vinger aan de pols houden
en meer financiële verantwoording vragen aan het
zijn geslopen in de automatische inning van de
contributie en bij het innen van de advertentiegel- bestuur.
den bij de adverteerders van de Ratelaar. Het be- -Compliment voor de crowdfundings actie van
stuur zal hiermee aan de slag gaan door een ieder DHV Ons Huus waar ook BBvBB aan mee heeft
persoonlijk te benaderen. Vraag is nog of de kos- gewerkt.
ten voor de Ratelaar niet te hoog zijn en of deze
Sluiting van het officiële gedeelte, pauze met
ook tegen een lager tarief gedrukt kan worden.
daarna een aantal bingo rondes. Allen worden beAfgevaardigde Woudstra van de Ratelaar meldt
hierbij dat de kosten al erg laag zijn en bijna niet dankt voor hun aanwezigheid.
lager kunnen.
Mevrouw Ineke Ganzevles is bereid gevonden de
taak van penningmeester over te nemen. Zij zal
op haar eigen wijze de boekhouding gaan voeren
en sluit hiermede het boekjaar 2019 af.

De heren Vos en Dolman hebben de financiën wel
goedgekeurd en verlenen hiermede décharge aan
de vertrekkende penningmeester. Als nieuwe kascommissie voor volgend jaar worden aangesteld
de heer Frits Bouwmeester en mevrouw Freda
Kolkman. Als reserve staat de heer Ab Vos.
Verslag van de activiteiten rondom vliegveld Teuge door mw. Quita Kuiper:
Er zijn weinig vergaderingen geweest het afgelo-
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
We schrijven vandaag 16 maart.
Iedereen is bezig met het coronavirus. Scholen gesloten, bedrijven staken hun werkzaamheden en ook
het dorpshuis zit op slot. Dat is voor zover wij nog weten één keer eerder voorgekomen en wel tijdens
de MKZ crisis in 2001. Ook toen was het zaak een ziekte onder controle te krijgen en nu 19 jaar later
wederom.
Hoe nu verder? Dat is op dit moment nog totaal onduidelijk. We zijn wel bezig met de voorbereidingen
van de opening van het terras maar of dit door kan gaan? De uitnodiging hiervoor treft u wel elders in
deze Ratelaar aan.
Stiekem hopen we eigenlijk dat als u dit leest, de crisis bezworen is en iedereen weer normaal met diverse activiteiten bezig is, ook in en rondom ons dorpshuis.
Houd daarom ook onze facebookpagina in de gaten daarop zetten we alle actuele informatie.
Voor de (nog) zieken onder ons : van harte beterschap.
Vriendelijke groet,
Bestuur DHV Ons Huus
Mettie, Martine, Arnold, Henk, Jorrit.

Seniorensoos
In de maand januari hebben we een voorlichtingsmiddag gehad van een brandweer vrouw, zei vertelde ons veel over de veiligheid in het huis.
Waar je zoal aan kan denken bv de rookmelder om
die zeker in huis te plaatsen en op welke plekken,
de belangrijkste plek is toch
zeker wel in de buurt van je
slaapkamer, en een CO melder deze waarschuwt u, als
de concentratie koolmonoxide in huis te hoog word.
Zo vertelde ze nog meer
over: Wat te doen bij vlam in
de pan, opladers ‘s nachts
niet in het stopcontact laten,
sleutel bij de deur neerhangen stel dat er brand uit
breekt in je huis dan kun je
snel de sleutel grijpen die je bij de deur hebt hangen, om naar buiten te vluchten, denk na iedere
droogbeurt van de droger om filter schoon te maken. Zo kregen we deze middag veel adviezen en
tips, teveel om nu op te noemen.
Zo kregen we folder materiaal mee naar huis, zodat
we thuis de boel nog eens rustig na kunnen lezen,
een tas, pen en sleutelhanger kortom het was een
leerzame middag.
De maand maart kwam er een vrijwilliger die ons
veel kon vertellen over trombose.
Zo vertelde hij wat trombose is. Dat er een bloedstolsel een ader of slagader afsluit. Als je trombose
hebt wat er kan gebeuren je kan een beroerte krijgen, een hart infarct longembolie of trombose been
of arm krijgen, kortom allemaal ingrijpende dingen.
Zo werden de risico factoren genoemd dat roken,
overgewicht, weinig beweging, erfelijkheid een oor-

zaak kan zijn, en noemde zo nog meer risico factoren. Verschijnselen die erop kunnen wijzen dat je
een beroerte, hartinfarct, longembolie of een trombose been/ arm hebt.
Het was weer een vullende en boeiende middag.
De maand April is nog even
afwachten of deze doorgaat
ivm de voorzorgsmaatregelen
van de corona. De maand Mei
gaan we naar Frits Bouwmeester oude ambachten bekijken, kortom ook weer een
gezellig uitje.
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Groetjes Ilona, Wilma en
Helga

50+ reis BBvBB

Belangrijke mededeling!
Het Corona Virus heeft ons doen besluiten het
50+uitje van 13 mei a.s. niet door te laten gaan!
Wij houden u op de hoogte in verband met een
eventuele verplaatsing later dit jaar via de Ratelaar.
Voor nu: blijf gezond want dat is nu gewoon het
belangrijkste!!
Vriendelijke groeten, Joke en Annette
Joke Buitenhuis: 06-10856003,
Annette Barmentloo: 06-27300489
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Oorlog in Broekland
door Ab Veldwijk wij woonden toen aan Beemterweg 92.

de Duitsers te heet onder de voeten want diezelfde
nacht vertrokken ze met de Noorderzon.

In 1945 kregen we inkwartiering van de Duitsers
die bij ons de loods vorderden voor het plaatsen
van een keukenwagen met alles wat daarbij hoort
om de Bivak in de Vecht van eten en drinken te
voorzien.
Het vervoer in die dagen was de Fiets of het Paard
en zodoende vorderden ze ook de schuur om de
paarden te stallen. De manschappen sliepen boven
in het hooi.
Mijn oom die bij ons was geëvacueerd vanwege de
bombardementen op Deventer, kreeg het aan de
stok met de kok die de soep die uit het bivak kwam
in de Vecht wilde gooien omdat die te zout was! Hij
zei tegen hem zet hier maar neer, ik zorg wel dat
dit op de juiste plek komt.
Hij ging naar de school op de Beemte (dit was de
Openbare school aan de Beemterweg, in de Volksmond: de olde schole genoemd) want daar zaten
Evacuees uit Arnhem en deze mensen hebben de
soep opgegeten.

Die dag kwam de Munitiewagen en die werd bij ons
in de schuur gezet. De volgende dag was ik in het
bakhuis (zomerverblijf van de boeren) karnemelk
aan het drinken toen er een verschrikkelijke knal
weerklonk en het hele raam met kozijn en al in de
melk viel. Ik rende het huis in naar de kelder. De
vliegtuigen begonnen te schieten, de hoeken van
het huis en de schuur werden eruit geschoten, bij
ons het Paard dood en een koe een voorpoot eraf
en bij buurman Huisman het huis in de brand.
De volgende dag heeft Sietse Zeilsra de koe geslacht want die was slager en bij mijn opa ondergedoken. In de nacht van 16 op17 April kwamen we
onder granaatvuur te liggen van uit Teuge, we zaten die nacht met veertien personen in de kelder.
De andere morgen ging mijn oom kijken hoe het
ervoor stond en hoorde in de Vecht gejuich want de
Canadezen waren in aantocht en kwamen bij ons
door de wei naar ons toe en wij mochten als Kinderen op de jeeps zitten en kregen we chocolade
en bananen en de mannen sigaretten.

Op een wagen die naast de loods stond lag een vat
met daarin jam, mijn oom zei tegen mijn Vader dat
vat op de wagen is precies het model dat bij ons in Als kinderen wisten we niet hoe chocolade smaakde wei ligt, deze gaan we vannacht omruilen, maar ten en Bananen hadden we nog nooit gezien, maar
zover kwam het niet want waarschijnlijk werd het
in ieder geval, we waren bevrijd.

Oorlogsmonument Broekland
Nieuws over de onthulling van het monument.
Dag allemaal op het moment van dit schrijven half maart zitten wij met ons allen in een grote crisis en
zullen wij maar hopen dat wij hier met ons allen, in goede gezondheid doorheen komen. Het brengt wel
veel verwarring.
Zo ook de onthulling van het oorlogsmonument (zie vorige Ratelaar) die gepland stond op vrijdag 29
mei 2020. Ik ben dan ook aan het kijken om een andere datum vast te stellen.
Het zou maar zo kunnen dat het tegen die tijd allemaal is opgelost, maar op dit moment heb ik dat gevoel nog niet.
Op het moment van de opening staan wij met te veel personen, jong en oud, bij elkaar. In overleg met
de Gemeente heb ik dan ook besloten om eventueel uit te wijken naar een andere datum in het jaar.
Ik hoop dan ook, in De Ratelaar van mei het verlossende woord te kunnen geven.
Het is helaas niet anders er zijn wel andere problemen moeten wij maar denken.
Met vriendelijke groet
Frits Bouwmeester
06-83551109
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Kraampje Cindie van Assen
Hallo mensen ik ben Cindie van
Assen
Ik woon aan de Kraaienjagersweg 15
In Beemte Broekland
Vorig jaar heb ik een kraam aan
de weg gehad in de lente/zomer
met plantenbakjes, bloemen,
jam, appels en peren, en slaboontjes en sla. In het najaar
de kallebassen en rond de kerst,
kerstbakjes en heb ik op bestelling graftakken gemaakt.
Dat is dit jaar ook weer de bedoeling.
En zoals jullie al weten komt de
Pasen er al weer bijna aan.
En ga ik weer leuke paasbakjes
maken in een bakje of op een
boomschors.
Het hele seizoen komen er ook
weer leuke dingen in het kraampje te staan.
Kortom u bent van harte welkom. Groet Cindie
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PCBO De Diamant 2
Van onze groep 8 redactie:
Gastles kickboksen
We hebben een les gekregen over kickboksen. We moesten
eerst een warming up doen en bokshandschoenen aantrekken.
Toen gingen we de drie onderdelen doen: sparren, kicken en
fitness.
Het was heel erg vermoeiend, maar ook wel heel erg leuk.
Sommige kinderen sloegen en kickten echt heel erg hard. We
hebben er best wel een paar blauwe plekken aan overgehouden.
We hebben geleerd wat het verschil is tussen boksen en kickboksen. Bij boksen mag je alleen maar slaan en stoten met je
handen (boksen) en bij kickboksen mag je ook trappen uitdelen (kicken).
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Zonnepark Beemte Broekland

In De Ratelaar van maart stond een
stuk over een potentieel nieuw zonnepark in de Beemte ingetekend. Echter
is dit maar een heel klein stukje van
het plan van de projectontwikkelaar.
Als omwonenden zijn wij niet blij met
dit plan, gezien meerdere woningen
aan meerdere zijdes worden ingesloten en wij op geen enkele wijze gecompenseerd worden voor het waardeverlies van onze huizen.
Mvg Marieke Werkman
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Oproep Stamboomonderzoek
In verband met een stamboomonderzoek naar de familie
Roeterink (verre familie van mij) ben ik op zoek naar het
volgende.
In de jaren 1921-1924 heeft de familie van koopvaardij kapitein Johan Bernard Roeterink (geb. 1894 te Winterswijk)
gewoond in de regio Apeldoorn, achtereenvolgens op
adressen Beemte H62 2, Paul Krügerstraat 12 4, Wenum I
64 2 en Wenumscheweg 47. In latere jaren woonde op het
eerste adres de familie G.H. Weijers. Het adres werd later
Beemterweg 51. In 1974 is de boerderij gesloopt vanwege
de aanleg van de A50. Deze informatie heb ik verzameld na
bezoek aan het CODA archief en aan een lokale historische
specialist.
In januari 1945 is de familie Roeterink (zonder de kapitein,
want die voer op de oceanen voor de geallieerden) i.v.m.
de Oorlogswinter van Bussum vertrokken naar Beemte.
Aangezien de familie niet in het bevolkingsregister uit die
tijd kan worden gevonden, is het vermoeden dat ze tot de bevrijding in mei 1945 hebben ingewoond bij
mensen, die ze nog kenden van hun periode 1921-1924. Misschien was dat bij de familie G.H. Weijers?
Of bij buren? Of op of nabij één van de andere adressen?
Het gaat dan om de volgende familieleden:
Margaretha Elisabeth (Bertha, Berti) Roeterink-ter Borg, geb. 1894 te Winterswijk
Gerrit Jan (Jan) Roeterink, zoon, geb. 1920 te Lochem
Antonie Martinus (Ino) Roeterink, zoon, geb. 1922 te Apeldoorn
Elisabeth Johanna (Bep) Roeterink, dochter, geb. 1928 te Lochem
Marie Louise (Lies) Roeterink, geb. 1929 te Bussum
De zonen waren waarschijnlijk niet aanwezig i.v.m. werkzaamheden voor de Duitsers of in de gaarkeuken van Amsterdam.
Al deze personen zijn ondertussen overleden. In een brief van de familie staat dat ze in januari 1945
naar Beemte vertrokken. Personen met de naam Gait en Dieksken hebben zich toen over hen ontfermd. Een achternaam wordt
niet genoemd. En ook geen
precieze locatie.
Ik ben erg benieuwd of iemand zich nog de familie Roeterink uit die tijd kan herinneren (of de verhalen kent) en
mij zodoende aan een verblijfsadres van de familie kan
helpen.
Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Tonny Roeterdink
Laren Gld.
tel. 0573-256731
tonny.roeterdink@xs4all.nl
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ZijActief De Vecht
Het zijn onzekere tijden maar toch geef ik het programma voor de ledenavond voor 22 april door. Hopelijk is het virus onder controle en kan het doorgaan.
Het bestuur heeft Erik Bolder en Menno Vermeulen uitgenodigd voor een ontspannen avond
“DeFouteBoelshow”. Een humoristische spelshow met foute vragen en opdrachten.
Alles zal net even anders gaan dan we denken.
We verwachten een leuke avond.
Aanvang 20.00 uur en vooraf staat er koffie/thee klaar. Locatie de Groot.
Leden betalen € 5.00 en introducees € 8.00 .
Dat is inclusief koffie/thee en een drankje. Op zijactief.de-vecht.nl kunt u veel info en foto’s vinden over
onze vereniging.
We zien u graag.
Groetjes Janny

Rondje Beemte
Zaterdag 1 augustus: Rondje Beemte
Ben je trots op je verzameling of hobby, heb je een prachtige tuin, maak je
kunst, beheers je een ambacht en wil
je dat graag delen met mensen die op
de fiets door Beemte/Broekland toeren?
Doe dan mee met Rondje Beemte op
zaterdag 1 augustus!
Wat is Rondje Beemte?
Een prachtige fietstocht langs leuke en
bijzondere adressen door het landelijke
gebied van Beemte Broekland en het
Weteringsbroek. In de vorige edities
troffen de fietsers op de route o.a.
glaskunst, verzamelingen, brocante,
schilderkunst, prachtige tuinen en doken ze in de geschiedenis van deze
buurt.
Doe je mee?
Tussen 11 en 17.00 uur kunnen fietsers
bij je komen kijken naar wat je wilt laten zien. Je stelt zelf je expositie samen, je richt de ruimte in die je wilt
openstellen voor publiek. Dat is helemaal je eigen feestje. Doe je voor het
eerst mee? Dan kun je de hulp inroepen van de deelnemers die al vaker
mee hebben gedaan, ze helpen je
graag op weg. Deelname aan Rondje
Beemte is gratis.
Wel iets om te laten zien maar geen ruimte?
Geen probleem. Je kunt bijvoorbeeld ook exposeren in dorpshuis Ons Huus. Vinden we leuk!
Aanmelden
Rondje Beemte is een begrip geworden en trekt veel bezoekers. Wil je dit jaar ook (weer) meedoen?
Geef je dan op bij Wilma Kleiboer via kleiboercommunicatie@gmail.com. Op basis van de deelnemers
stellen we in overleg met elkaar de route vast. Rondje Beemte heeft ook een facebookpagina:
www.facebook.com/RondjeBeemte
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Zonneparken Beemte Broekland
Daar waar in 2019 Beemte Broekland is verkozen
tot het mooiste dorp van Gelderland zal het de komende 25 – 30 jaar wel niet meer voor deze titel in
aanmerking komen. Het gebied rondom het dorp
met groene weidse vergezichten zal snel veranderen in een grote zwarte massa door de komst van
meerdere grote zonneparken. De ontwikkelingen
zijn in volle gang en gaan volgens de wethouder
“niet snel genoeg” (Stentor d.d. 14-3-2020). Projectontwikkelaars zijn actief op zoek naar stukken
grond en bieden prijzen waartegen geen enkele
vorm van landbouw op kan. Daar waar tot voor kort
agrarische bedrijven die door willen ontwikkelen
grond konden kopen van een stoppende boer, lijkt
dit nu verleden tijd. De grond gaat naar een projectontwikkelaar, bedrijven komen klem te zitten en
de overige omwonenden raken hun mooie uitzicht
kwijt.
In oktober 2018 maakte de BBvBB in de Ratelaar
melding van de negen zonneparken die in de gemeente Apeldoorn als pilot gingen dienen voor het
Afwegingskader zonneparken en vervolgens in het
decembernummer 2018 van de vergunningsaanvraag voor een zonnepark van ca 28 hectare park
op percelen in de omgeving van de noordelijke gedeeltes van Bloemenkamp en Werler, tot aan de
gemeentegrens met Epe. Nog voor er een paneel in
deze pilot is gelegd, is inmiddels het afwegingskader goedgekeurd en zijn er initiatieven ingediend
voor diverse zonneparken onder meer langs de
Nieuwe Wetering, Broeklanderweg en Werler, maar
ook in het stuk tussen de Beemterweg, Kanaal
Noord en de Korlerweg. (zie https://
www.apeldoorn.nl/nieuwe-zonnepark-initiatieven).
Voor de gemeente is het traject na de vergunningverlening afgesloten. Voor de omwonenden begint
het dan pas echt. Worden de onderling gemaakte
afspraken nagekomen? Wordt er rekening gehouden met de flora en fauna in de omgeving (bijv.
geen bouwwerkzaamheden in het broedseizoen).
De ervaringen tot op heden zijn nog niet heel positief.

kant van De Beemte liggen in gebieden met woningen (zie hieronder). En zal het daarbij blijven?
Zijn de buurtbelangen gediend
met zoveel hectaren zwarte
glasvelden rondom? Wat blijft er
over van het
mooiste dorp
van Gelderland
van 2019? Wat
gebeurt er met
het landschap?
De vergunning
voor zonneparken wordt verleend voor een
Nieuwe Wetering-Broeklanderweg-Werler periode van 25
jaar (met mogelijkheid tot verlengen).

Zijn woningen die omringd worden door zonnepanelen nog verkoopbaar? En zo ja voor welke prijs?
In de Stentor van zaterdag 14 maart lezen we dat
er inmiddels 11 plannen in behandeling zijn bij de
gemeente, waarvan de meerderheid in Apeldoorn
Noord. Wie behartigt de belangen van omwonenden? Hoe wordt er gezorgd dat er sprake is van een
gelijk speelveld? Hoe zorgen we voor een goede
inpassing van de parken? En hoe kunnen boeren
die wel een toekomst zien voor zichzelf en hun opvolger hun bedrijf voortzetten en/of uitbreiden als
alle agrarische grond wordt vol gelegd?
Wie zich verdiept in de bezwaren die omwonenden
al hebben ingediend tegen de pilot-zonneparken,
ziet dat het afwegingskader geen bescherming
biedt. Onder de vlag van maatwerk is afwijken van
het kader eerder regel dan uitzondering. We drukken dan ook iedereen in de omgeving op het hart:
Behalve het in de Ratelaar van maart 2020 afgehoud ogen en oren open zodat je niet overvallen
drukte kaartje gaat het in totaal nu al om ruim
wordt. Hou er rekening mee dat je in de fase voor
honderd hectare in het gebied tussen de Geervergunning verlening de meeste invloed kan uitoestraat en de Korlerweg langs de as van de A50. Met fenen. De jurisprudentie laat zien dat een eenmaal
name de parken rond de kruising tussen de Nieuwe verleende vergunning zelden tot nooit wordt ingetrokken. Probeer in goed overleg met gemeente,
projectontwikkelaar en buurt tot een oplossing te
komen. Samen sta je sterker, verenig je als omwonenden om zo gezamenlijk tot een zo acceptabele mogelijke oplossing te komen. Misschien dat de
Buurt Belangenvereniging Beemte-Broekland hierin
een rol kan spelen.
Let wel, we zijn niet tegen zonne-energie; er liggen
ook zonnepanelen bij ons op het dak. We willen alleen wildgroei van zonneparken voorkomen. Niet
alle energie hoeft in Apeldoorn-Noord te worden
opgewekt. En we zijn bang dat als woningen tussen
met hekken omringde zonnevelden komen te ligZonnepark Beemterweg-Kanaal Noord-Korlerweg
gen, er geen sociale controle meer mogelijk is met
alle gevolgen van dien.
Collectief van een aantal omwonenden Nieuwe WeWetering en de Broeklanderweg en dat aan de zuid- tering-Broeklanderweg-Werler
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Kerkdiensten, speciale groet
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Houd moed!
Binnen korte tijd is alles anders dan anders. Dat maakt onrustig. Gezinnen proberen de
zorg voor kinderen thuis met het werk te combineren. Kinderen kunnen niet meer naar
school en naar sport. Kwetsbare mensen zijn aan huis gebonden. En wat staat er nog te
gebeuren? Mensen voelen ongerustheid om hun gezondheid, om hun dierbaren. Anderen zijn bezorgd om hun inkomen en hun toekomst. Scholieren en studenten maken
zich zorgen over studie en examens.
In deze onzekere tijd hebben we elkaar. In de dorpsgemeenschappen kennen velen
elkaar in de buurt. We weten wie er aandacht nodig heeft. Een kaartje, een telefoontje.
Het doet niet alleen de ander goed, maar ook jezelf. Elkaars verhalen horen, elkaars
gevoelens herkennen. Dat geeft verbondenheid en maakt minder eenzaam.

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457

De Wilhelminakerk heeft afgelopen woensdagavond de kerkklokken geluid om een
boodschap van hoop en troost te verspreiden. Als geloofsgemeenschap bidden we voor
E-mail:
zieken, voor alle mensen die zich inzetten, voor onze regering, voor de nood van andescriba@wilhelminakerk.com
ren en van onszelf. We doen dat in het vertrouwen dat God het lijden en het verdriet in
de wereld kent. Er wordt veel van ons gevraagd. Veel veerkracht en geduld. God gaat
met ons mee in goede en minder goede tijden. Dat geeft kracht en goede moed om er samen doorheen te komen.
Laten we elkaar figuurlijk vasthouden in deze tijden.
Mocht u gewoon even willen praten, schroom niet om te bellen:
Of mail naar dominee@wilhelminakerk.com

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap delen u mede
dat er in ieder geval tot 13 april geen diensten worden gehouden.
Nadere mededelingen volgen.
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Ruggensteuntje BBvBB
Beste inwoner van Beemte-Broekland,
Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen.
Behoort u tot de risicogroep, dan wilt u misschien in de komende tijd liever niet de deur uit om boodschappen te doen en wilt u
het directe contact met verschillende mensen beperken.
Gelukkig wonen we met z’n allen in Beemte-Broekland en helpen we elkaar als dat nodig is.
De Buurt en Belangenvereniging van Beemte-Broekland
wil daar graag zijn/haar steentje aan bijdragen.
Heeft u hulp nodig voor boodschappen, eten of wilt u gewoon
een praatje maken?
Bel of app dan met
Helga v. Assen
06 28797622
Ilona Achterkamp
06 40636419
Wilma v. Amersfoort 06 33032522
Ineke Ganzevles
06 50826413
Wim Dolman
06 57708799
U mag ons bellen of appen, dan bekijken we samen wat we voor
u kunnen doen.

De Ratelaar - april 2020 - Pagina 32

