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PCBO De Diamant Beemte 1 
Vanuit  de Directie van PCBO de Diamant – Beemte  

 
We zijn weer aange-
komen bij één 
van de gezelligste 
periodes van het 
schooljaar. 
De spannende tijd 
van Sint met allerlei 
verschillende pieten 
en cadeautjes, maar 
ook de verwondering 
bij het Kerstfeest 
over de geboorte 
van Jezus. 
Ook al moeten we 
ons nog steeds hou-
den aan allerlei re-
gels lukt het ons 
toch om als team en 
school deze feesten 
met de kinderen op 
bijzondere wijze te 
vieren. 
Ook hebben we de 
afgelopen tijd onze 
schooltuin winterklaar gemaakt. De kinderen hebben zaden 
geoogst, dahliabollen uitgegraven en heel veel voorjaarsbol-
len gepoot we hopen dat het straks één grote bloemenzee 
wordt. Voor nu wens ik u mooie wintermaanden toe en wens 
ik u weer veel plezier bij het lezen van de Ratelaar met hierin 
weer allerlei verhalen over onze mooie school.  
 
Met vriendelijke groet,  Anneke Kamps van der List   

Locatieleider PCBO De Diamant Beemte 
 
De kracht van tutor schap en samen leren 
 
Uiteraard proberen wij de kinderen te begeleiden in hun groei 

naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierbij leren we ze hulp vragen en elkaars kwaliteiten benut-
ten. Misschien dat jij iets nog erg lastig vindt, maar een ander dat al heel goed kan. Hoe mooi en fijn is 
het dan als die ander jouw helpt met datgene wat jij nog niet kunt? Er is vast ook weer iets waar jij een 
ander weer bij kunt helpen. Zo leren we met en van elkaar. Dit is iets wat bij ons op school zo veel mo-
gelijk gestimuleerd wordt. Wat een pareltjes wanneer de kinderen dit zelf ook gaan oppakken. 
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Algemene informatie 

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 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 
Beemterweg 79 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

http://www.politie.nl
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Januari 2021 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2020-2021: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Agenda  

Bij de lezer 2020 

Di 8 + wo 9 dec 

2021 

Di 2 + wo 3 febr 

  
 Oliebollen,  bestellen voor 19 dec, zie pagina 27 
 Erwtensoep, bestellen voor 16 dec, zie pagina 40 
 Weekend Deal,        zie pagina 29 
 

Geachte lezers,  
  
En dan is het alweer december. Het laatste nummer voor 2020, wat een heel raar jaar is geweest. Ik 
denk dat velen van ons 2020 graag achter zich laten. Het jaar begon goed, met vele activiteiten in het 
vooruitzicht, maar vanaf maart moest helaas alles worden stopgezet. Laten we hopen dat 2021 een be-
ter jaar wordt en dat we Corona eronder krijgen.   
  
Al onze mooie zomer activiteiten konden niet doorgaan. Daardoor hebben we elkaar ook veel minder ge-
zien en gesproken. Niet gezellig samen een biertje in de tent tijdens het Oranjefeest of met elkaar op de 
fiets tijdens de puzzeltocht. Geen Disneyavond of Halloweenfeest voor de kinderen vanuit de Aktief 
groep, maar vooral ook voor de ouderen was dit geen leuk jaar. De soos en de seniorenreis gingen niet 
door. Ook is een kerkbezoek beperkt nu, een maximaal aantal mensen, veel regels en helaas ook geen 
gezellige kerstfair dit jaar bij de Wilhelminakerk. Het werd er allemaal niet leuker op gedurende het jaar 
en nog steeds moeten we afwachten of het aantal Corona gevallen gaat dalen en we langzaam weer wat 
meer mogen. Uiteraard is het meest belangrijkste nu dat we allemaal gezond blijven, er voor elkaar zijn 
nu en we elkaar in 2021 hopelijk weer vaker kunnen ontmoeten.   
  
De kinderen hebben wel het Sinterklaasfeest kunnen vieren, thuis en met wat beperkingen op school 
hebben ze er een leuk feest van kunnen maken. Nu maken we ons huis weer gezellig voor de kerstda-
gen en moeten we onszelf maar extra verwennen met lekker eten. En wat is er dan fijner tijdens deze 
maand, terwijl het buiten koud en guur is, lekker thuis op de bank de Ratelaar te lezen!   
  
Verder hebben we gelukkig wel veel nieuws in deze Ratelaar van o.a. de buurtbelangenvereniging, de 
basisscholen, dorpshuisvereniging, de ijsvereniging, een verhaal van Frits Bouwmeester over de Broek-
landse kapel, nieuws rondom het zonnepark én een fijn kerstverhaal hoort natuurlijk in deze december-
editie.   
  
Wij gaan met de redactie nu ook even in korte winterslaap, want in januari komt de Ratelaar niet uit.  
Begin februari ligt de volgende Ratelaar weer bij u in de bus.  
  
Wij wensen u fijne feestdagen, maak er samen wat moois van.  
   
Namens de redactie,  
Helen Apeldoorn  
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Helaas leven we nog steeds in een onzekere tijd dit 
maakt het voor het bestuur ook onmogelijk om met 
elkaar te vergaderen. Zo hebben we via de app, 
telefoon mail contact met elkaar. Zowel onderling 
en met de gemeente.  Bij de gemeente moet ook 
alles via mail, app of telefoon verlopen zo zijn er 
wel vergadering via de webinar maar het liefst wil-
len we elkaar recht in de ogen aan kunnen kijken, 
maar op dit moment is dit natuurlijk het beste om 
op deze manier met elkaar te communiceren de ge-
zondheid is toch het allerbelangrijkste voor ieder-
een. De gemeente wethouders en ambtenaren wer-
ken nu ook zoveel mogelijk vanuit huis. Hopelijk 
gaat de gedeeltelijke Lock down helpen om de coro-
na uit de wereld te verbannen, en dat we in de toe-
komst weer onze normale leven op kunnen pakken. 
Maar voor dit moment is het belangrijk om goed op 
elkaar te letten en elkaar te helpen waar mogelijk is 
en zodat een ieder in goede gezondheid verkeert. 
Maar we gaan als bestuur zeker door, we zitten niet 
stil zo zijn we onder andere bezig met een aantal 
belangrijke en leuke zaken. 
Zoals wederom nog steeds de steigers. 
23 nov is de eind datum dat mensen nog een be-
zwaar konden indienen voor het plaatsten van de 
steigers kan u niet vertellen of er bezwaar is inge-
diend omdat het stukje voor 15 nov aangeleverd 
moest worden. 
*Maar de steigers liggen al helemaal klaar om be-
vestigd te worden bij het kanaal driehoekje stad-
houdersmolen en de ramsbrug, het einde is nu ein-
delijk in zicht het wachten word beloond. 
En hopelijk zien we in de toekomst de vissers en 
kanovaarders er gebruik van maken, en wie weet 
hopelijk in de toekomst ook de schaatsers! 
*Ledengeld en nieuwe leden: geweldig om te zien 
hoeveel nieuwe leden we er nog steeds bij krijgen 
ontzettend bedankt hiervoor, het ledengeld  komt 
ook nog steeds binnen ook heel erg bedankt hier-
voor. We kregen ook veel vragen via de mail over 
de machtiging die we in het verleden afhadden ge-
geven en ingevuld waren, maar door de wisseling 
van de penningmeester was alles niet meer hele-
maal goed in te zien we hebben hierdoor toch geko-
zen om bij iedere bewoner een bief door de bus te 
doen met de vraag of ze zelf het ledengeld van € 5,- 
willen storten. In de toekomst gaan we bekijken of 
het weer haalbaar is om een machtiging te laten 
tekenen maar daar gaan we met het bestuur in de 
toekomst nader bekijken. We houden u hiervan op 
de hoogte. 
*Beemterweg: Zoals velen wel is opgevallen is de 
weg vernieuwd in de kern van de Beemte. 
Ter hoogte van Schipper komt nog een wegver-
smalling maar dit laat nog even op zich wachten 
omdat er een levertijd op de materialen zit, maar 
het is zeker onder de aandacht want dit is wel een 
gevaarlijk punt  ter hoogte van de school en waar je 
de kern binnen komt. 
*Burgerparticipatie: Dit heeft nog al wat voeten in 
aarde er hebben de afgelopen jaren verschillende 
gesprekken plaats gevonden met wethouder Wil-
lems en de gemeente. Zoals we al vaker hebben 

aangegeven willen ze dat de buurt belangen vereni-
gingen en wijken van de gemeente Apeldoorn geen 
subsidie meer krijgen zoals we dat nu ieder jaar 
krijgen om hier activiteiten van te bekostigen, en 
verenigingen te ondersteunen seniorenreisje een 
deel van mee kunnen bekostigen de sinterklaas en 
noem maar op. Het is de bedoeling dat een iedere 
inwoner vereniging zelf subsidie gaan aanvragen bij 
de gemeente dan word erbij de gemeente bekeken 
of zij het belangrijk genoeg vinden om hier een bij-
drage aan te leveren. 
Zo zijn wij met alle dorpen al regelmatig in discus-
sie met de gemeente geweest wat heeft de buurt 
belangen dan nog voor een rol, subsidie hebben we 
zeker toch wel nodig om als buurt wat te doen. Zo 
zijn alle dorpen met elkaar in gesprek en dat we 
met elkaar op 1 lijn komen te liggen. 
Wij houden u zeker hiervan ook op de hoogte, wat 
dit in de toekomst gaat opleveren. 
*Sinterklaas commissie is weer druk met elkaar in 
gesprek geweest want hoe kunnen ze er nu toch 
een leuk feest van maken voor de kinderen het kan 
toch niet door deze corona tijd dat er geen kinder-
feest is. Maar de sinterklaas groep heeft een mooi 
alternatief bedacht daar hoort u meer van geweldig 
dat ze dit mooie feest niet voorbij laten gaan. Sin-
terklaas commissie bedankt weer voor jullie inzet! 
*En het geweldige nieuws waar wij als vereniging 

blij mee zijn DE VLAG!  

Misschien is het u niet ontgaan maar de vlag wap-
pert al in de vlaggenmast van Ons Huus. Helaas 
konden wij deze niet officieel met iedere beem-
tenaar onthullen dit hadden we graag gedaan onder 
een genot van een drankje en een hapje maar dit 
moesten we op gepaste wijze onthullen. 
Zo zijn eerst Ineke en Wim bij Arjan thuis geweest 
om de vlag te overhandigen want hij is immers de 
ontwerper van de vlag. 
Daarna hebben wij een aantal verenigingen uitge-

(Vervolg op pagina 13) 

De nieuwe vlag is gehesen. 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

nodigd om de vlag in ontvangst te nemen buiten op 
het terras van Ons Huus, dit gebeurde woensdag 

28 oktober om 16.00 uur. De vlag werd gehesen in 
de mast van Ons Huus het was een gezellige kleine 
groep bij elkaar fijn om op gepaste afstand toch er 
een klein feestje van te maken, en natuurlijk mocht 
er een kleine schnaps niet ontbreken.  Zo hadden 
we van iedere vereniging 1 persoon gevraagd om 
aanwezig te zijn. Zo was er iemand van het dorps-
huis, OVBB, ijsvereniging, oldtimerclub, Frits Bouw-
meester mocht natuurlijk ook niet ontbreken bete-
kent veel voor ons buurtschap, en de ontwerper 
van de vlag Arjan Bouwmeester. 
Nu kunt u als beemtenaar ook de vlag kopen bij 
ons bestuurslid: 
Wim Dolman 
Beemterweg 79 
Tel:06-57708799 of 055-3232355 
Neem eerst even contact op met Wim anders staat 
u misschien voor een dichte deur. 
De kosten van de vlag is € 10,-. 
Wat zou het mooi zijn als we de vlag bij een hoop 
beemtenaren zien wapperen. 
*Kleur wedstrijd vind je het leuk om mee te doen 
lever dan voor 30 december je kleurplaat in bij 1 
van de bestuursleden. Ben je onder de 12 jaar en 
heb jij de winnende kleurplaat dan komen we een 

prijsje bij jou brengen. Dus doe mee zet even op de 
achterkant van je tekening wie je bent en waar je 
woont en je telefoon nummer en wie weet komen 
we bij je langs. 
Lever je kleurplaat in bij de Kraaienjagersweg 15 of 
Broeklanderweg 8  
Doe je best! 
Bestuursleden: In maart stappen Wilma en Helga 
uit het bestuur, wij hebben 1 aanmelding gekregen 
van een persoon die graag een keer mee wil kijken 
wat we zoal doen. Helaas door de corona kunnen 
we nu niet bij elkaar komen zodra dit weer kan 
word ze uitgenodigd om met ons mee te kijken en 
of ze enthousiast is om in het bestuur te komen. Lijkt het u 
ook leuk om eens te kijken hoe het gaat geef u dan via de 
mail op en zodra we weer samen kunnen vergaderen ne-
men we contact met u op. Tot slot de zonneparken vanuit 
de werkgroep leest u het onderstaande stukje. 
Zonneparken 
Zoals jullie onder andere in de vorige Ratelaar hebben kun-
nen lezen gebeurt er momenteel nog veel rondom de zon-
neparken in Beemte Broekland. Wellicht ben je ondertus-
sen al eens rond de Bloemenkamp wezen fietsen, daar zie 
je goed hoe het pilot park van bijna 30 hectare al zichtbaar 
wordt. 
Het aanzicht daarvan stimuleert de groep uit de kern-
Beemte (zonnepark De Beemte) en Broeklanderweg/
Nieuwe Wetering (zonnepark Beemte Broekland) alleen 
maar meer om te zorgen dat de impact op ons mooie land-
schap beperkt blijft. Zo hebben we verschillende politieke 
partijen gesproken, en proberen we steeds nauw in contact 
te blijven met onze contacten bij de gemeente over dit dos-
sier. Helaas is het een taai dossier en blijft het bijna een 
ondoenlijke taak om zicht te krijgen op de paden die de 
gemeente en politiek, maar ook de projectontwikkelaar be-
wandelen in dit hele dossier. Maar we geven niet op, we 
blijven ons roeren en zo komt er mede dankzij onze rucht-
baarheid een extra Politieke Markt over dit thema begin 
december (datum vermoedelijk 3 dec 2020). Wellicht net te 
laat voor het verschijnen van deze Ratelaar, maar als het 
nog gaat plaatsvinden: iedereen die het aan het hart gaat: 
spreek in op deze avond of laat van je horen middels een 
brief aan de gemeente / griffie. Details over wanneer de 
Politieke Markt is kun je vinden op de website van de ge-
meente. Houd het in de gaten! 
Concreet voor de plannen rondom Nieuwe Wetering/
Broeklanderweg zijn er al enkele overleggen geweest met 
de CRK (welstandscommissie) en de gemeente en project-
ontwikkelaar. De houding van gemeente stemt ons daarin 
niet heel gerust, ondanks dat de CRK een negatief advies 
afgeeft over de huidige plannen, zijn ze voornemens onge-
wijzigd door te gaan met de voorbereidingen. We proberen 
het CRK advies weer als aanknoping te kunnen gebruiken 
voor gesprekken met de gemeente en hen te bewegen om 
een andere koers te varen. De plannen voor de kern-
Beemte en Vaassensche Broek zijn nog niet in het stadium 
van beoordeling door CRK, maar dat blijven we uiteraard 
scherp volgen. 

Tevens hebben we onlangs gesproken met deA, de lokale 
energiecooperatie in Apeldoorn die veel kennis van zaken 
als het gaat om zonnepark initiatieven. Ze hebben aange-
boden om een bemiddelende rol te vervullen naar de ge-

(Vervolg van pagina 11) 

(Vervolg op pagina 15) 

Tel:06-57708799
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

meente zodat de gemeente eindelijk met een gebiedsvisie 
gaat komen. We hebben daarnaast ook al diverse lijntjes 
uitstaan met (juridisch) deskundigen op dit thema.  
Ook willen we middels een film het hele gebied in kaart 
brengen en onze omgeving letterlijk een gezicht geven met 
de bewoners. De eerste (drone) beelden zijn gemaakt en 
er wordt nu verder gewerkt aan het script. Dus er gebeurt 
veel en we hopen hiermee een verschil te kunnen maken! 
Voor een ieder die ons wil helpen of meedenken, neem 
contact met ons op via de BBvBB, kijk of je in je netwerk 
connecties hebt die ons kunnen helpen en last but not 
least laat van je horen bij de gemeente! Samen staan we 
sterk! 
 
Tot slot wensen wij ieder een fijne feestdagen en een goed 
uiteinde 
Ilona, Ineke, Jan, Wim, Wilma, Helga 
 
 

(Vervolg van pagina 13) 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

We schrijven voor alweer het laatste nummer 
van de Ratelaar dit jaar. 
Een bijzonder jaar dat kun je wel stellen. 
Begonnen we nog gezellig met z’n allen in de 
Nieuwjaarsnacht met een toast op het nieuwe 
jaar en een week later met de inmiddels be-
kende popquiz . 
Veel feestjes, vergaderingen , de brei en hand-
werkclub, de klaverjasclub alles startte weer op 
in januari en het leek een heel mooi jaar te 
worden. 
Op zondag 1 maart nog een gezellig Chinees 
buffet georganiseerd door de Aktiefgroep en 
een week later moest alles op last van de over-
heid gesloten worden. Helaas kon hierdoor in 
april het nieuwe terras niet geopend worden en 
ook het 55 jarig bestaan van Ons Huus niet ge-
vierd worden. 
In juni leek alles weer even redelijk normaal te 
worden en kon er tenminste op het terras ge-
noten worden van een hapje of drankje, welis-
waar op afstand maar hier werd toch de hele 
zomer heel goed gebruik van gemaakt. 
Tot we nu weer in november zitten en de hele 
boel weer dicht moet. 
Als dorpshuisvereniging kregen we gelukkig 
ondersteuning van de provincie Gelderland na 
de 1e coronagolf. Immers onze vaste lasten 
zoals de verzekeringen, gemeentelijke belastin-
gen, onderhoud van CV en heater, keuring van 
sporttoestellen, bijdrage Vitens, kosten van 
Rabobank, contributie DKK Gelderland en 
brandbeveiliging gingen wel door. 
Inmiddels loopt er ook een aanvraag voor on-
dersteuning na deze 2e golf bij de gemeente 
Apeldoorn. Ook heeft de vereniging Kleine Ker-
nen Gelderland (DKK) zich sterk gemaakt om 
dorps/buurthuizen geen Videma/ Buma rechten 
meer te hoeven laten betalen. Deze rechten 
zijn een heffing van de overheid op de muziek 
die je laat horen of de films die je afspeelt in je 
dorpshuis en loopt ook aardig in de papieren. 
Gelukkig heeft onze scheidende penningmees-
ter Martine haar zaakjes aardig op orde en ho-
pen we dit jaar zonder al te veel kleerscheuren 
door te komen. 
 
Zoals al eerder verteld in deze Ratelaar was er 
geld gereserveerd voor eens schilderbeurt van 
de buitenkant van het dorpshuis. De firma van 
Gortel heeft alles voorzien van een fris kleurtje 
en de komende jaren hoeft deze investering 
dus niet weer. Met het schilderen van de bin-
nenkant  is een begin gemaakt tijdens de klus-
sendag . Alie de Rooy heeft aangegeven een 
aantal deuren te willen aflakken. Waarvoor ui-
teraard onze grote dank! 
Meerdere klussen zijn deze dag in oktober met 
veel klussers aangepakt. We zijn dan ook blij 
dat zich weer nieuwe klussers hebben aange-

diend om ons te helpen. Herman en Frans van 
harte welkom! 
Misschien wilt u volgend jaar ook eens meehel-
pen met een klusje? We zetten de klussendag 
altijd in deze Ratelaar en natuurlijk ook op 
facebook. Wij zorgen op deze dagen dat er vol-
doende eten en drinken is en het is echt heel 
gezellig om te klussen. 
In november zal overigens ook begonnen wor-
den met de aanpak van de achterkant van Ons 
Huus. De basketbalpalen zijn inmiddels ver-
kocht en verhuisd naar Oene. Of de achterkant 
net zo mooi wordt als de voorkant ? Daar gaan 
we toch wel van uit.  
 
Op het moment dat dit geschreven wordt heb-
ben we nog een najaar ledenvergadering te 
goed. De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd 
en het wordt een TEAMS meeting, dus online. 
In een volgende Ratelaar doen we hiervan ver-
slag. 
We hopen u met dit stukje weer aardig op de 
hoogte te hebben gebracht.  
 
En laten we vooral niet vergeten onze beheer-
ders Ben en Gina te steunen door hun week-
endmaaltijden te kopen. Voor een klein prijsje 
krijgt u een heerlijke maaltijd. Elke weekend 
weer een andere. Trek gekregen en geen face-
book? Bel Ben dan gerust even om te overleg-
gen. Overigens is de snackbar op zaterdag en 
zondag altijd open tussen 17- en 19 uur. Elders 
in deze Ratelaar leest u over de snertactie die 
de Aktiefgroep ism met Ben en Gina organi-
seert.  
 
Graag willen hier ook onze dank uitspreken aan 
het team van de Ratelaar die er toch iedere 
maand maar weer in slagen en soms met veel 
moeite om een streekblad uit te geven. Het is 
toch een unicum dat dit in zo’n kleine gemeen-
schap kan? We hopen er nog lang van te kun-
nen genieten en laten we vooral onze buren en 
dorpsgenoten wijzen op het lezen van dit blad 
met alle info van alle verenigingen, clubs en 
wel en wee in Beemte Broekland ( kan zelfs 
digitaal). 
Voor nu in deze donkere decembermaand: on-
danks alles toch een fijne Kerst met allen die u 
lief zijn en natuurlijk een voorspoedige jaarwis-
seling. 
  
Laten we hopen dat we elkaar volgend jaar in 
goede gezondheid weer kunnen ontmoeten in 
Ons Huus. 
Hartelijke groet namens het bestuur van dorps-
huis vereniging Ons Huus 
 
Martine, Arnold,Henk, Jorrit, Fred , Mettie 
infodorpshuisbb@gmail.com  

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Kerstkleurplaat 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Nieuws vanuit de bovenbouw 
Het is al weer een maand geleden dat we u hebben meegenomen in de wereld van onze bovenbouw. 
Graag laten we u ook deze maand weer weten wat we allemaal hebben meegemaakt. 

Op iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen 
we op school schoolfruit. Dat is gezond en lekker, 
maar zorgt ook voor veel lol en kinderen die din-
gen eten waarvan ze dachten dat ze het niet lust-
ten. Zo hadden we vorige week tomaten. De juf 
had peper en zout meegenomen. Eerst durfden we 
dat niet echt te eten op onze tomaat, maar toen 
we het geproefd hadden, hebben we heerlijk staan 
snoepen met elkaar. Een aantal kinderen gaan het 
thuis ook door hun ouders laten kopen. Groot suc-
ces.  
Bij Engels hebben alle kinderen van groep 5/6/7/8 
een presentatie gehouden, helemaal in het En-
gels!!! Echt zo knap. Groep 5/6 had een eigen dag 
verzonnen. Zo hadden we een candyday, een 
legoday, een mooseday, een starwarsday en nog 
veel meer. Groep 7/8 heeft een eigen festival be-
dacht en heeft hiervoor posters ontworpen. Echt 

supergaaf! Zo was er bv. een Starbucks-event en een Monkeyplay-event.  
Groep 7-8 heeft de gastles “Op de fiets even niets” 
gehad. Hiervoor kregen we bezoek van een mevrouw 
die ons van alles leerde over mobiel gebruik in het 
verkeer en de gevolgen daarvan. (zie de bijdrage van 
onze groep 8-redactie)  
Ook dit jaar wordt in de bovenbouw tijdens het lun-
chen het jeugdjournaal verruilt voor het Sinterklaas-
journaal. In alle groepen wordt dit gekeken en we 
houden dan ook nauwlettend in de gaten wat er alle-
maal gebeurt. Zo hebben we en brief van Sinterklaas 
zelf ontvangen waarin hij uitlegt dat hij dit jaar vanuit 
huis werkt en dus helaas niet bij ons op school kan 
komen. Maar!!!! Natuurlijk heeft hij hiervoor wel iets 
bedacht. Er komt dit jaar een hulpsint. Aangezien er 

geen externe volwassenen bij ons op school mogen komen, moet er een juf Sint worden. We houden 
nu dus een heuse Sintcompetitie. Alle juffen zijn heel hard 
hun best aan het doen om alle taken van Sinterklaas te 
oefenen, zodat zij de wedstrijd gaan winnen en tijdens on-
ze sinterklaasviering Sinterklaas voor één dag mogen zijn. 
Wat heel erg leuk is, is dat alle kinderen van de school met 
een pepernoot mogen stemmen op de juf die zij het aller-
best vinden en die juf mag dat het reservepak van Sinter-
klaas zelf aan. We hebben er zo veel zin in!  
Verder hebben we een Sintatelier gehad. In iedere klas 
waren 2 knutselopdrachten. De juffen en een aantal kin-
deren van groep 6/7/8 hebben dit begeleid, omdat er geen 
ouders in de school mogen komen. De kinderen die dit 
keer geholpen hebben, mogen de volgende keer bij het 
kerstatelier zelf iets bedenken om met de kinderen van 
groep 1 t/m 8 te maken. Uiteraard wilde heel veel kinderen 
hierbij wel heel erg graag meehelpen. Het was supergezel-

lig en we hebben nu al heel veel zin in het kerstatelier.  
Tot slot zijn we intussen ook weer gestart met de advent vieringen. 
Iedere maandagmiddag komen we met alle kinderen van groep 1 t/m 
8 bij elkaar om hier aandacht aan te besteden. Iedere week is er een 
andere juf (andere groep) die de viering leidt. Wij waren meteen de 
eerste advent viering aan de beurt.  
Samen kijken we uit naar onze kerstviering.  
Zoals u kunt lezen, hebben we weer heel veel beleefd met en geleerd 
van elkaar. Wij wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie en we 
hopen u ook na de jaarwisseling weer te mogen bijpraten over alles 
wat ons in de bovenbouw bezighoudt.   

Groeten van de bovenbouw. 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

 
Van onze groep 8 redactie:    De gastles “Op de fiets even niets” 

 
Er is een mevrouw bij ons op school gekomen die werkt voor Veilig Verkeer Nederland. Ze ging vertel-
len over mobieltjes in het verkeer. Eerst ging ze vragen wat iedereen vond van mobieltjes in het ver-
keer.  
Vervolgens kregen we een filmpje te zien van Steven die verslaafd was aan zijn mobieltje. Daarna 
werd er verteld dat mensen vaak denken dat ze kunnen multitasken, maar dat is helemaal niet waar.  
Om dat aan ons te laten ervaren keken we naar een filmpje met basketballers. We moesten tellen hoe 
vaak het rode team de bal overgooide. Iedereen probeerde daar zo goed op te letten, dat maar 1 of 2 
kinderen de dansende beer hebben zien langskomen… 
Ze vertelde ook over oortjes in het verkeer. Wij dachten dat je best met één oortje kon fietsen, maar 
met een proefje liet de mevrouw ons ervaren dat dat toch niet zo goed ging. We moesten met ogen 
dicht aanwijzen waar het geluid vandaan kwam. Dat ging heel goed. Vervolgens moesten we hetzelfde 
nog een keer doen, maar dan met 1 oor dicht. Een aantal kinderen wees toen ineens de verkeerde 
kant op. Dat was heel gek. 
Vaak denken mensen ook: Oh, effe 3 seconden een berichtje lezen/sturen… maar dan ben je al onge-

veer 20 meter verder. Daarna kregen we een 
filmpje te zien van Tommy die aangereden was 
door afleiding van een mobieltje. Zijn vader heeft 
dat verhaal verteld aan leerlingen van verschillen-
de scholen. Daarmee hoopt hij dat dit nooit meer 

iemand 
overkomt. 
We kregen 
ook nog 
tips, Zet 
je mobiel 
op stil, 
Zet je mo-
biel in je 
voorvakje 
zodat je er 
niet bij 
kan, en zo 
zijn er 
veel meer 
oplossin-
gen. 

Als laatst gingen we op de weg nog spuiten: op 
de fiets even niets…. 

Geschreven door: Jonathan en Jurre 



De Ratelaar - december 2020 - Pagina 25 
 

 

 

Sinterklaasfeest 

Elk jaar organiseren we in “Ons 
Huus” een sinterklaasfeest voor 
de kinderen een gezellige ochtend 
vol spannende dingen en cadeaus 
natuurlijk. 
Deze ochtend wordt mede moge-
lijk gemaakt door de Buurt Belan-
genvereniging Beemte Broekland. 
Dit jaar hebben we mede namens 
de BBvBB een sinterklaasfeest 
georganiseerd op zaterdag 28 no-
vember. Vanwege de corona 
maatregelen moesten we het wel 
iets anders doen want de papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s mogen 
niet allemaal in “Ons Huus “. En 
sinterklaas werkt ook vanuit huis 
dit jaar dus kon ook niet aanwezig 
zijn. 
Dus moesten we iets anders ver-
zinnen en hebben nu een drive 
through gedaan. Sinterklaas vond 
dit een heel leuk idee en stuurde 
ook een paar pieten om ons te 
helpen. Ook hadden we een hele 
lieve hulp Sint met haar eigen  
hulp piet. 
De ouders kwamen samen met 
hun kinderen met de auto of op 
de fiets en konden door een ver-
sierde straat rijden. In de straat 
kregen de kinderen een lekker 
zakje pepernoten een mooie 
kleurplaat met kleurpotloden en 
natuurlijk een cadeautje. 

Het was een hele leuke gezellige ochtend. 
Wij hopen dat Sinterklaas er volgend jaar weer bij kan zijn. 
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Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk te 
Beemte Broekland bakt al jaren overheerlijke 
oliebollen die verkocht werden op de Winterfair. 
Alhoewel de Winterfair dit jaar niet door gaat, 
kunt u wel oliebollen bestellen. 
 
Op woensdag 30 december 2020 van 13.00 tot 
17.00 uur kunt u deze ophalen bij de Wilhelmi-
nakerk, Beemterweg 7, Beemte Broekland. Ook 
kunt u ze eventueel gratis laten bezorgen. Per 
zak van 14 stuks kosten ze maar € 10,00.  Graag gepast en contant beta-
len. 
 
Bestellen voor 19 december 2020 bij  
 
Tootje Vos     055-3121520  t-vos@live.nl of  
Herman Beekman 055-3231497  mtsbeekman@ziggo.nl zodat we weten 
hoeveel we er moeten bakken. 

 
STEUN DE WILHELMINAKERK   

BESTEL OLIEBOLLEN 
 

St. Vrienden van de Wilhelminakerk. 

Oliebollen actie Wilhelminakerk 

mailto:t-vos@live.nl
mailto:mtsbeekman@ziggo.nl
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Beheerder “Ons Huus” 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de maatregelen/verruiming voor de komende tijd 
zijn.  
 
Wat wel bekend is dat we doorgaan met de weekend-deals!  
 
De cafetaria en het eetcafé zijn open op                     
zaterdag en zondag tussen 17.00 en 19.00 uur  
voor het afhalen van snacks of een maaltijd.            .  
Elk weekend hebben we een actie met een  
afhaalmenu, deze wordt gepubliceerd op Facebook      .  
Wilt u meer informatie hierover of  
gebruik maken van de actie dan  
graag even bellen met Ben, tel. 06 2728 4949 
 
Dorpshuis gesloten: weekend 5 en 6 december   
                             24 december t/m 4 januari 2021 
 
De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders, maar wij willen iedereen 
toch een fijne kerst en een gezond 2021 wensen!  
 
Hartelijke groet, Ben & Gina 
     Tot ziens in Ons Huus! 
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Lichtpuntjes 
 
Ze was wat langer op school gebleven om de juf te 
helpen de klas gezellig te maken voor het kerst-
feest. Eerst hadden ze zilverkleurige slingers kris-
kras aan het plafond bevestigd. Daarna had juf de 
lichtjes in de kerstboom gehangen en zij mocht de 
rode- met zilverkleurige ballen een plaatsje geven. 
Tevreden hadden juf en zij er naar gekeken. Ze 
had stilletjes een zucht geslaakt. Het was ook een 
prachtige boom. Een droomboom. 
‘Nu moet je gauw gaan hoor, Marieke, mama weet 
niet waar je blijft. En vanavond moet je hier ook 
weer op tijd zijn. Maar heel fijn dat je me geholpen 
hebt’. 
Marieke had geglunderd. Ze vond het heerlijk om 
de juf te helpen en zo’n mooie kerstboom versie-
ren voor het kerstfeest met de klas was helemaal 
geen straf. Zeker nu niet, nu ze thuis… 
Het is al bijna donker en de lantaarnpalen springen 
aan. Ze duikt nog eens wat dieper in haar sjaal en 
ze is blij dat ze haar wanten aan heeft. Bij een 
woonwijk gaat ze wat langzamer lopen om daar, 
waar de gordijnen niet gesloten zijn, naar binnen 
te gluren. Overal branden lichten, ook lichtjes van 
kerstbomen. Het ziet er gezellig uit. Wat is het 
toch jammer dat zij thuis geen kerstboom hebben. 
Een paar weken geleden had ze het al aan mama 
gevraagd. 
‘Wanneer halen we een boom, mama?’ 
‘Deze keer komt er geen boom, lieverd. Ik heb er 
geen genoeg geld voor.’ 
Net toen ze wilde gaan mopperen dat er tegen-
woordig nergens meer geld voor was, zag ze hoe 
mama stiekem met de mouw van haar trui een 
traan wegveegde. 
Ze had eens diep gezucht. 
‘Dus er komt echt geen boom?’ 
‘Nee, helaas. Ik weet niet waar ik het van moet 
betalen nu papa…’ 
En voor ze haar zin af kon maken, gleed er een 
dikke traan over haar wang, gevolgd door nog één 
en nog veel meer. Mama kon ze niet meer tegen-
houden met haar mouw. 
Marieke had haar moeder een stevige knuffel ge-
geven. 
‘Het geeft niet, echt niet. Misschien volgend jaar 
wel weer.’ 
Mama had haar een dankbaar lachje geschonken. 
Heel diep in haar hart vindt ze het wel erg. Ze 
houdt zo enorm van kerstbomen met veel lichtjes. 
Het maakt haar blij. Elk jaar kijkt ze er naar uit. 
En dit jaar helemaal. Papa is weg en nu is er ook 
al geen boom met lichtjes. Dan denkt ze weer aan 
mama en hoe ze steeds weer haar best doet om 
voor haar te zorgen. Er is eten en kleding en al 
komt het van de Voedselbank en uit de Doorsluis-
winkel, het ís er altijd wel. Weer neemt ze zich 
voor om flink te zijn en niets aan mama te laten 
merken. Ze kijkt nog eens naar binnen hier en 
daar, maar de meeste gordijnen zijn nu gesloten. 
Dan bedenkt ze zich dat ze vanavond kerstfeest 
gaat vieren met de klas en de ouders en snel zet 

ze er de pas in. 
Als ze die avond in haar mooiste jurk met haar 
moeder de klas in komt, houdt ze haar adem in. 
Juf heeft alle lichten uitgedaan. De waxinelichtjes 
in de geverfde jampotten branden, de zilverkleuri-
ge slingers aan het plafond glinsteren. Maar het 
allermooiste is de boom. In het donker branden de 
lichtjes nog mooier. De ballen draaien een beetje 
en weerspiegelen de lichtjes; het lijkt wel of het er 
twee keer zoveel zijn. 
‘Dat was een fijne avond,’ zegt mama, als ze weer 
naar huis lopen. 
‘Ja hè, en wat vond u van de kerstboom?’ 
‘Prachtig, Marieke. En hij was ook echt heel mooi 
versierd. Je hebt goed je best gedaan.’ 
Thuis pakt Marieke het tasje uit, dat alle kinderen 
hadden gekregen. Ze legt de inhoud bijelkaar: een 
mandarijntje en twee schuimkransjes, een boekje 
en een mooie kaart van de school. En daar ligt nog 
iets, helemaal onderin. Voorzichtig haalt ze het uit 
het tasje. Het is een roze kaarsje in een glazen 
potje en het ruikt lekker naar rozen. Er hangt een 
kaartje aan. Op de voorkant staat in juf’s sierlijke 
handschrift: ‘Voor Marieke’. 
Ze slaat het kaartje open en daar staat een klein 
gedichtje, speciaal voor haar: 

Lichtpuntjes 
Soms zijn ze groot 
Soms zijn ze klein 

Je hoeft ze niet te zoeken 
Je kunt ze ook zijn 

‘Kijk eens mama, wat ik heb gekregen van de juf.’ 

Trots laat ze het kaarsje zien. Mama leest het 

kaartje en geeft het dan weer terug aan haar. 

‘Marieke,’ zegt mama, ze klinkt een beetje ont-

roerd. ‘Dat is een prachtig gedichtje.’ 

Marieke knikt. 

‘Weet je wel wat het betekent?’ 

Marieke haalt haar schouders op. Eigenlijk weet ze 

het niet zo goed. 

‘Gaat het misschien over de lichtjes in de kerst-

boom?’ 

‘Een klein beetje wel. De lichtjes in de kerstboom 

op school waren erg mooi, het waren grote lamp-

jes en je kon ze duidelijk zien branden’. 

‘Onderweg naar huis heb ik overal naar lichtjes 

gezocht,’ zegt Marieke. 

‘Maar je kunt het gedichtje ook op een andere ma-

nier lezen. Een lichtpuntje kan ook iets prettigs 

betekenen, zoals bijvoorbeeld de kaartjes die we 

zomaar kregen voor die voorstelling van vorige 

week of de fijne kerstfeestviering van vanavond. 

Maar ook dat Jezus naar de wereld kwam.’ 

Marieke knikt blij, ja dat begrijpt ze wel. Dat zijn 

best heel bijzondere lichtpuntjes. 

‘Je kunt zelf ook een lichtpuntje zijn,’ gaat mama 

verder. 

‘Hoe kan dat dan?’ 
(Vervolg op pagina 31) 

Kerstverhaal 
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IJsvereniging Beemte Broekland 

  

Hallo Schaatsliefhebbers,  
De wintermaanden staan voor de deur en als bestuur van de IJs-
vereniging Beemte-Broekland zijn we vol verwachting of het 
dit seizoen eindelijk weer eens raak zal zijn.  Wij hopen na-
tuurlijk net als jullie op een goede laag ijs op het kanaal 
tussen de papegaaibrug en de ramsbrug. Wij zijn er klaar 
voor. 
Met de laatste cijfers van het RIVM in gedachten hopen we 
dat de corona maatregelen geen grote invloed gaan hebben 
voor de schaatspret op natuurijs. We hebben wel besloten om 
onze algemene ledenvergadering niet door te laten gaan en 
deze schuiven we door naar volgend jaar. Normaal gesproken 
komen we eind van het jaar bij u aan de deur met de lidmaat-
schapskaarten. Maar in deze periode van de gedeeltelijke lock- down 
zullen we het fysieke contact zoveel mogelijk mijden. 
Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om de lidmaatschapsbij- drage dit jaar via de bank 
te voldoen. Dat kan op de volgende rekening onder vermelding van uw naam en adres. 
NL98 RABO 0117 1158 00 
t.n.v. IJsvereniging Beemte Broekland 
 
De bijdrage bedraag € 5,00 per seizoen. 
Alvast onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Het bestuur van de IJsvereniging, 
Jacintha, Jaap, Ab, Joke en Harold 
Wij zijn te bereiken via email adres ijsverbb@gmail.com 

‘Nou, door de juffrouw op school te helpen. Dat 

vond ze toch zo fijn?’ 

Marieke knikt. 

‘Of toen je mij vanmiddag troostte. En toen je van-

avond naast Karlijn ging zitten, die helemaal geen 

vriendinnetjes heeft.’ 

Marieke straalt. ‘Dus toen was ik een lichtpuntje?’ 

‘Ja, Marieke, jij bent een lichtpuntje. Mijn licht-

puntje.’ 

‘Maar u bent mijn lichtpuntje,’ roept Marieke uit. ‘U 

zorgt zo goed voor mij. U werkt hard en u bent er 

altijd voor mij.’ 

Mama glimlacht. 

Weet je mama, deze lichtpuntjes zijn misschien 

wel veel mooier dan alle lichtjes in alle kerstbomen 

op de hele wereld.’ 

‘Ik weet het wel zeker,’ zegt mama. ‘Kom eens 

naast me staan, hier bij het raam.’ 

Ze schuift de gordijnen een beetje opzij. Als van-

zelf kijken ze omhoog. Het is een heldere nacht en 

de lucht is vol sterren. 

‘Dat zijn ook prachtige lichtpuntjes,’ zegt mama 

zacht. ‘En daar is de hemel, waar papa woont.’ 

Ze blijven een poosje naar boven staren, denkend 

aan hem, die ze zo missen. 

Maar dan roept Marieke plots opgetogen: ‘Mama! 

Kijk daar… Daar is onze kerstboom! Mama richt 

haar blik weer naar beneden en dan ziet ze het 

meteen. In het parkje dat pal aan hun achtertuin 

grenst, rijst de oude statige dennenboom op, voor 

de gelegenheid versierd met wel duizend stralende 

lampjes. Schitterend speciaal voor hen. 

(Vervolg van pagina 30) 

Kerstverhaal 

mailto:ijsverbb@gmail.com
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Zie verder pagina:34 

November 2020  
Wassen in een tobbe, schrijven met een kroontjespen, koffiebonen malen in koffiemolen……………………….. 
  
Alle kinderen van de Antoniusschool zijn de afgelopen weken teruggegaan in de tijd.  
We hebben gewerkt aan het kernconcept ‘tijd en ruimte’. In alle units werd er op verschillende manieren 
teruggeblikt.  
  
De opening was spectaculair. Er was een echte professor, die een tijdmachine bij zich had. Onder luid 
gejuich van de kinderen, stapte er steeds een andere  uitvinder uit deze machine.   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
in de onderbouw werd gestart met de nieuwe hoeken 
rondom de tijd van opa en oma. Er was een  muse-
um met daarin allerlei oude spullen, zoals een koffie-
molen, een oude verrekijker, een oud horloge, oude 
brillen, boeken, enz. Hier werden kaartjes bijgeschre-
ven, zodat bezoekers weten wat het is en hoe de men-
sen dit vroege gebruikten. In de huishoek doen we de 
was zoals ze dit vroeger deden. Helaas konden ouders 
en opa's en oma's dit keer niet ons museum bezoe-
ken. Daarom kregen alle andere kinderen van de 
school een uitnodiging en keken vol verwondering 
rond in dit prachtige  museum. 
 

 
In de andere units werd er gewerkt aan diverse opdrachtkaarten zoals een duimpotje maken, wat ge-
beurde hier vroeger mee? Veel kinderen namen allemaal oude spullen mee naar school. Deze werden 
uitvoerig besproken en daarna tentoongesteld. Welke uitvindingen zijn er wel niet allemaal geweest? 
Kortom ga op ontdekkingsreis, terug in de tijd! 
 
De tijdsbalk werd uitgewerkt en de prachtige digitale presentaties ontstonden. Deze werden vol trots aan 
elkaar gepresenteerd. 

Brede school Antonius  De Vecht 1 
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Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Het coronavirus geeft veel beperkingen in hoe we in de samenleving met elkaar omgaan, dat geld ook voor het 
samen kerk zijn. We vragen begrip, ook als het wat anders loopt dan we hadden gedacht, Reserveren om naar de 
kerk te gaan, handen desinfecteren aan het begin van de viering, een plaats wordt aangewezen, priesters met 
beschermkappen, geen koffie na de viering enz. hoe het met de kerst gaat verlopen is op dit moment nog niet 
bekent. Houd U de website en de media in de gaten 
 
In Twello 
De zondagviering is om 10.00 uur via de livestream, dus zonder of met 30 parochianen 
Er zullen vier koorzangers worden uitgenodigd, uit de verschillende geloofsgemeenschappen uit de parochie. 
U kunt kijken via de HH Franciscus en Clara parochie of via uitzending gemist en dan de datum en Twello, dan 
bent u rechtstreeks verbonden met de parochie op zondag 10.00 uur. 
Hopende dat we het virus zo voorblijven.  Houd de richtlijnen aan en pas goed op uzelf en uw naasten 
 
Geloofsgemeenschap H Antonius 

December 2020: 

13 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst  
       Heilig Avondmaal en herbevestiging diakenen 
20 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. S.J. Muller, Apeldoorn 
24 dec. * 22.00 uur Kerstnachtdienst met Ds. K. Bulens, Apeldoorn 
25 dec. ** 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst        
27 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. A. Roodenburg, Apeldoorn      
31 dec. 19.30 uur Oudjaarsavond-viering, met ds. J.A. Woudenberg, Vaassen 
 
Januari 2021: 
03 jan*** 10.00 uur Nieuwjaarsdienst met Ds. C.E. Lavooy, Vaassen   
10 jan.   10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst   
17 jan. 10.00 uur Dienst met Dhr. R Bloemendal. 
24 jan. 10.00 uur Dienst met Ds. H.W.J. Faassen, Apeldoorn 
31 jan.  10.00 uur Dienst met Ds. H. Bouma, Kampen, verhaaldienst 
 
*De Kerstnachtdienst wordt muzikaal bijge-
staan door twee zangers uit het bekende Ve-
luws Ensemble o.l.v én met Wilbert Magré 
aan de piano. 
** De Kerstmorgendienst wordt opgeluisterd 
door een viertal solisten uit het gospelkoor 
Alamet uit  Epe. 
Beide vieringen zullen heel bijzonder worden 
alleen, door Corona maatregelen, slechts toe-
gankelijk voor max. 30 personen, onder 
voorbehoud. En dus om iedereen in de gele-
genheid te stellen één van beide diensten 
mee te maken, een vriendelijk verzoek: wilt 
u een keuze uit deze diensten maken en dit 
via de website van de Wilhelminakerk (of te-
lefonisch bij de scriba, tel. 312 1457) ken-
baar maken? 
*** De Nieuwjaarsdienst gaat zoals te doen 
gebruikelijk vergezeld met de overheerlijke 
oliebollen van de fam. Beekman, zie adver-
tentie elders in dit blad 
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Wat een feest was het een 
paar weken geleden op het 
plein van de Antoniusschool.  
De verjaardag van de mees-
ters en juffen werd gevierd 
met een huttenbouwdag. In 
de vakantie hebben ouders en 
leerkrachten pallets en kleden 
verzameld. Het plein lag er vol 
mee. Spijkers, hamers, kwas-
ten en verf maakten het com-
pleet. De kinderen hebben de 
hele dag getimmerd, gezaagd 
en gebouwd. Alle kinderen van 
klein tot groot, werkten met 
elkaar samen. Het plein staat 
vol met prachtige hutten 
waarin 'gewoond’ kan worden. 
Er werden verbindingsbruggen 
gemaakt, materialen werden 
uitgewisseld. Bij sommige hut-
ten ontstond een veranda met 
plantjes. Iedereen gaf er zijn 
eigen draai aan.  
De eerste vijf weken van het 
schooljaar werken we op 
school met het kernconcept 

Binding en Samenleving. De hutten op het 
plein vormen een dorp in het klein, een mini-
samenleving. De komende weken gaan de kin-
deren hier verder aan bouwen. Want hoe leef 
je goed samen, heb je geld nodig, een bestuur 
misschien? Genoeg te ontdekken op het plein.  
De leerkrachten werden verwend door de ou-
ders, zij kregen een plank met lekkere hapjes 
en thee en een spel om samen als team te 
spelen. Daarnaast nog een geldbedrag om iets 
te kopen voor de school. Wat een verrassing! 
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Naar aanleiding van een oud stukje 
wat geplaatst is in de Ratelaar van 
september 2020, hierbij een ge-
deelte uit het boek Trugge Kieken 
wat een totaal beeld geeft van de 
Broeklandse kapel. Met een nieuwe 
aanvulling en nieuw inzicht op het 
geheel. 
 
Volgens eeuwen oude richtlijnen gingen onze 
voorouders ter kerke in de kerspelkerk. Voor onze 
buurtschappen was dat de kerk in het dorp Apel-
doorn. Al was de kerk in Vaassen, dichterbij men 
diende zich aan de voorschriften te houden. Het is 
zeker dat er al vanaf de twaalfde eeuw een kerk 
in Apeldoorn was, deze stond op het tegenwoordi-
ge raadhuisplein. De contouren van deze kerk zijn 
terug gebracht in het plaveisel. In de weide om-
geving was de kerk van Vaassen wellicht ouder. 
 
Op de zondag moet het een drukte van belang  
geweest zijn op de zandwegen en paden naar het 
dorp. Vanuit Wenum ging het richting het Loo, en 
Beemte Broekland via de vele kerkpaden langs de 
grift naar het dorp, eigenlijk kun je hier geen idee 
bij krijgen. Iets gemakkelijker zal de Apeldoornse 
pastoor het hebben gehad, want in 1501 wordt er 
door acht Apeldoornse ingezetenen, waaronder te 
Huyscamp en Gerryt te Claphuis een getuigenver-
klaring afgelegd  over de aanwezigheid van een 
“parochiepaard”. Nog dezelfde eeuw doet de her-
vorming zijn intrede; in 1595 staat er niet zonder 
tumult een dominee op de kansel in de Apel-
doornse parochiekerk. Uit getuigen verklaringen, 
afgelegd door de Drost, weten wij dat niet alleen 
de komst van de dominee in Apeldoorn voor grote 
ophef zorgde, maar ook in Broekland. Wat was er 
namelijk de bedoeling, de dominee zou tijdens de 
jaarlijkse Broeklandse kermis een preek houden 
in de Broeklandse Kapel. De kerkmeester van 
Broekland, Johan Reyners, zou de dominee met 
zijn kar ophalen in Apeldoorn. Doch Johan was en 
bleef “rooms” en deed dus geen enkele moeite 
om de dominee op te halen.  Tot zover  iets over 
de gebeurtenissen in 1595. 
 
Een Kapel in het Broekland, jazeker er heeft een 
Kapel gestaan in onze omgeving. Vele historici 
hebben er al naspeuringen naar gedaan. Veel ge-
gevens zijn er dan ook niet van. Maar in de loop 
van de jaren komt er wel wat naar boven ook al is 
het niet veel. De Kapel in het Broekland of Broek-
landse Kapel , zoals deze bekend stond, is waar-
schijnlijk in de vijftiende eeuw gebouwd. Het initi-
atief hiertoe moet zijn genomen door de familie 
Huyscamp. Zij richten een altaar op in deze Ka-
pel; het onze-lieve-vrouwen-altaar van de Broek-
landse kapel. 
 
In 1533 komt de Kapel in het nieuws als Gijsbert 

te Huyscamp, Kerkmeester en bewaarder  onze –

lieve-vrouwen-kapel in het Apeldoornse Broek-

land, voor de drost eist dat vier Apeldoorners ge-

tuigenis afleggen over het feit dat een zekere An-

dries Luyten, ook wel Janss genoemd, een jaar-

lijkse rente heeft gegeven van een schepel rogge 

om de mis te lezen. In 1550 komt de Kapel weer 

in het nieuws, dan is  Gijsbert  nog steeds kerk-

meester, en daagt hij de drie kerkmeesters van 

de Apeldoornse kerk voor het gerecht. Zij zijn ge-

houden de Kapel inzake de kerkmeester, drie 

molder rogge per jaar te betalen in verband met 

het lezen van missen. De betaling was al 6 jaar 

achterwege  gebleven. Op hun verweer dat de 

missen op het st. Anna-altaar in de Apeldoornse 

kerk zou zijn gelezen, overlegd Gijbert een drietal 

brieven (akten), waaruit blijkt dat zowel de proost 

van Arnhem als de pastoor van Apeldoorn hun 

goedkeuring gehecht hebben aan de wens, dat de 

missen voortaan, zoals afgesproken bij de stich-

ting, zouden worden gelezen in de Kapel. Behalve 

de al genoemde Johan Reyners, blijkt er in 1595 

nog een kerkmeester te fungeren; Henrich 

Huyscamp. De bemoeienis van de familie 

Huyscamp met de Kapel is geheel terug te voeren 

op de stichting (fundatie) van de Kapel. 

Was er geen hervorming geweest, dan mag je 
aannemen dat er meer boven water was gekomen 
over de Kapel. Interessant is de mededeling in 
het boek oudheden en gestichten van het bisdom 
Deventer (deel 2. 1725) Hierin staat met betrek-
king tot de voormalige parochie Apeldoorn de vol-
gende aantekening;  “onder de parochie van Apel-
doorn wordt noch een andere Kapel gerekend, 
Broeklandse Kapel genaamd, die halverwege tus-
sen de parochiekerk en de kerk van Nieuweveen 
(Nijbroek) gelegen is en daar tegenwoordig eens 
in het jaar gepredikt wordt”. Hieruit blijkt dus dat 
er nog in 1725 jaarlijks een dienst werd verricht, 
zoals voor de hervorming de jaarlijkse mis werd 
gelezen. Helaas is dat het laatste wat wij verne-
men over de Broeklandse Kapel. Er is een mo-
ment gekomen waarschijnlijk rond 1800, dat de 
Kapel gesloopt is.  
 
In de jaren 50 van de vorige eeuw heeft de be-
kende amateurhistoricus  R. Hardonk uit Apel-
doorn nog getracht iets te achterhalen, bij na-

(Vervolg op pagina 36) 

Broeklandse Kapel 1533 Gijsbert to huiskamp 
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vraag kwam hij aan de nieuwe wetering 14 in 
Broekland terecht, uit overlevering zou deze boer-
derij uit materialen van de Kapel zijn opgebouwd. 
de toenmalige bewoner de heer Peppelenbos liet 
hem toen nog een deur zien, die volgens zijn zeg-
gen bij de sloop van de Kapel zou zijn overgebracht 
naar de boerderij (dit gegeven zou goed van vader 
op zoon overgegaan kunnen zijn.  de familie Naam 
Peppelenbos komt namelijk rond 1800 al in Broek-
land voor. Jaren later met dit verhaal op zak heb ik 
nog een bezoek gebracht aan de bewuste boerderij 
maar de deur was inmiddels helaas verdwenen. 
Aan de hand van de gegevens die de heer Peppe-
lenbos mij kon geven heb ik destijds een schets 
kunnen maken van hoe deze deur eruit zou hebben 
gezien, het kozijn zat er nog wel in, dus de maat-
voering was niet moeilijk.  
 

Bij navraag tijdens een verbouwing van de volgen-
de bewoner, kwamen bij een bezoek wat ik destijds 
bracht enkele stenen onder uit een binnenmuur te-
voorschijn die niet in een doorsnee boerderij uit die 
tijd hoorden (uit ongeveer 1800), hiervan heb ik er 
destijds drie van veilig kunnen stellen. Het profiel 
wat deze stenen vertoond is een steen wat in een 
toog gezeten heeft, het loopt taps toe bekapt, (zou 
overeen komen met de bovenkant van de deur) en 
het heeft een duidelijke buiten en binnenkant. Deze 
steen wat voor de binnenkant door zou moeten 
gaan, was ooit met witkalk beschilderd. Verder on-
derzoek in de boerderij leverde merktekens op, die 
in de gebinten waren gehakt/gesneden (voor het 
samen voegen van diverse onderdelen) die eigen-
lijk niet gebruikelijk zijn in onze streek, de tekens 
waren aan het begin en het eind met grote krullen 
gedaan. 
 
Enige tijd geleden kreeg ik een tekening onder 
ogen waarvan eerder al eens een discussie over 
gevoerd was, maar die ik u toch niet wil onthouden 

omdat het plaatje te mooi is. De opmerking was of 
dit de Broeklandse kapel ook geweest kon zijn. Het 
betreft een tekening van Jan de Beijer gemaakt in 
1742 (archief huis Poll) met de vermelding dat dit 
een kapel zou zijn in de buurt van het Loo. Maar 
daar heeft nooit een kapel gestaan, het begrip in de 
buurt moet je dan misschien wel iets ruimer zien, 
en daarbij komt de Broeklandse kapel wel als eer-
ste in beeld (je weet maar nooit) het zou mooi we-
zen. Op de tekening staat behalve de kapel ook nog 
een gebouw links dat zou dan herberg de Capel 
moeten zijn.  
 

Hieronder een leuk stukje uit het rechterlijk archief 
waar vals geld gemaakt werd en versnoept werd in 
herberg de Capel in Broekland: Rechterlijk archief 
Apeldoorn een klein verslag hieronder. 
Aktedatum:18/11/1765  ONDERVRAGING van 
Arent Derx. Hij heeft van Jan Jacobs een gulden 
gekregen om bij Arentje Brom een dubbeltjesmes 
te kopen. Haar man wilde niet wisselen en gaf de 
gulden aan Jan terug. Later vroeg Jan hem een 
sestehalf te wisselen. De man vond de munt aan de 
ene kant veel dikker dan aan de andere. Hij hoorde 
Jan en Hendrik Wijlents spreken over het maken 
van sestehalven: een kuiltje in de grond, daarin 
een sestehalf drukken, lood of tin erop en daarop 
weer een sestehalf. Die twee hadden zulke munten 
verzopen aan de Capel in 't Broekland. Jan vroeg 
hem later, toen hij met zijn 2 broers in de [hooi]
berg lag te slapen om met hem naar de Ende ach-
ter het Tolhuis te gaan. Ze deden dat en gingen 
naar het huis van de Pluijm. Jan lag in een open 
venster en probeerde een wagenkistje te pakken, 
hetgeen mislukte. Toen stal hij een mand, een wol-
len deken, een hemd en 2 borstrokken. Jan heeft 
de kleren verstopt en verbood hem aan iemand iets 
te zeggen. Toen Jan hem de helft van de opbrengst 
bij Bastiaan Otten weigerde te geven en hem dreig-
de te slaan, heeft hij alles aan zijn vader verteld en 
daarna aan zijn oudoom Harmen de Ronde. Beiden 
scholden hem uit en dreigden hem te slaan. 
 
Een klein verslag van de verkoop de Capel hierbij 
gaat het om de boerderij er word met geen woord 
gesproken of de Capel zelf hier ook bij hoorde zal 

(Vervolg van pagina 35) 
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Stond deze Kapel in Beemte Broekland?  

Deuren van de Broeklandse kapel 
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ook wel niet kunnen omdat dit waarschijnlijk van 
de n.-h. kerk was. Rechterlijk archief Apeldoorn  
Aktedatum:28/7/1784 Inhoud:Inventaris en mae-
gescheijd van 21-05-1784, betreffende de vol-
gende ongerede goederen: de Capel, Karspel 
Apeldoorn, buertschap Broekland (a) een hofste-
de, bestaande in huijs, hoff en aengelegen camp 
zaeijland, groot 2 molder, met 't Wolvenkampje, 
Karspel Apeldoorn, Buertschap Broekland (a1) ½ 
molder land, de oldeweijde, Karspel Apeldoorn, 
Buertschap Broekland (a2) 3 morgen hooij- en 
weijland en op de Oosterscamp op de Beemte 
onder Apeldoorn (b) 2 akkers zaeijland, groot 5 
schepel. 
 
Waar stond de Kapel daar zijn iets meer gege-
vens over bekend, op kaarten uit de zestiende, 
zeventiende, en achttiende eeuw wordt de Kapel 
gesitueerd aan de Beemterweg, de brug over de 
wetering heet van ouds de capelse brug , de 
boerderij Beemterweg 61 heet boerderij de Ka-
pel. In 1984 zijn wij met enkele leden van de 
voormalige oudheidkundige vereniging Felua, die 
hierin geïnteresseerd waren, een onderzoek ge-
start om de plek te vinden, waar de Kapel zou 
hebben gestaan.  Dit in overleg met de toenmali-
ge bewoner E. Bellert. Meerdere avonden werden 
hieraan besteed  door op diverse plekken met de 
prikstok en grondboor resten te zoeken, helaas 
leverde dat geen gegevens op. Nu september 
2016 op de valreep met het schrijven van dit 
hoofdstuk toch nog maar eens een bezoekje  ge-
bracht aan de huidige eigenaar, waarvan mij be-
kend was dat er enkele jaren terug iets gevonden 
was, uit dat gesprek met hem werd het mij wel 
duidelijk dat dit de Kapel zou kunnen zijn, ook 
zoals hij enkele details omschreef. Het lag op een 
diepte van 1 meter wat op deze plek heel goed 
mogelijk is, gezien de van nature verhoging in 
het landschap en het pakket zwarte grond wat 
hier in de eeuwen erom heen is opgebouwd. Uit 
respect voor wat er gevonden is, 
en de afspraak met de huidige eigenaar , blijft 
het zo totdat een volgende generatie er wat mee 
doet. Het enige wat ik nog wel vast kan leggen is 
dat het gevonden is ten zuiden op het oude per-
ceel nummer 534 door het kadaster verkend en 
opgetekend  voor 1832. Geen wonder dat wij er 
naast zaten, wij zaten voor de boerderij te zoe-
ken. Het opgraven is daardoor ook niet belangrijk 
meer, maar nu zijn er in ieder geval gegevens 
waar uiteindelijk wel gezocht moet worden even-
tueel in de toekomst, het was een mysterie en 
het blijft ook een mysterie. 
 
Terug naar de hervorming; het moment van 
scheiding tussen de gelovigen in onze buurt-
schappen (1595). Zij die de “Nije leer” aanhin-
gen, bleven zondags hun schreden richten naar 
Apeldoorn. Degenen die de rooms-katholieke leer 
trouw bleven konden aanvankelijk nergens te-
recht. Het is pas na 1623 dat de missionarissen 
van de Hollandse zending zich op de Veluwe 

waagden. Deze missionarissen kregen een gewil-
lig oor bij de katholiek gebleven adel op de kaste-
len de Cannenburch  (Vaassen) en Duistervoorde 
(Twello). In beide plaatsen ontstonden staties 
(missiekerken) onder bescherming van de adel. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percen-
tage katholieken in 1809 van zowel Vaassen  
(29%)  en Twello (40%) relatief hoog te noemen 
is, indien dat vergeleken wordt  met het dorp 
Apeldoorn (11%). Liggend tussen deze twee ka-
tholieke enclaves met hun aanvankelijke 
“schuilkerken”, is het dan ook te verklaren dat 
het percentage katholieken in met name het 
buurtschap Broekland beduidend hoger is, dan in 
andere Apeldoornse buurtschappen. Dat de weg 
van Duistervoorde naar de Cannenburch door het 
Broekland liep is hier zeker debet aan, want langs 
deze weg trokken de missionarissen van Duister-
voorde naar de Cannenburch . De meeste katho-
lieke buurtbewoners gingen naar de zgn. schuur-
kerk in de Oosterhof, de kasteel bewoners  van 
de Cannenburch, de van Isendoorns  gaven in 
een van hun huizen de “Oosterhuysen” de moge-
lijkheid om deze in te richten als schuurkerk.( in 
1648 werd de vrede van munster gesloten, daar-
na werd het  weer mogelijk als het maar niet van 
buiten zichtbaar was dienst te houden in de 
(schuur)kerk. De meeste katholieke buurtbewo-
ners gingen naar de zgn. schuurkerk in de Oos-
terhof in Vaassen. In het doopboek, dat vanaf 
1718 werd bijgehouden kom je dan ook de na-
men tegen van de families ten Hove, Mentink, 
Ankersmit, Bouwmeester, Koekkoek, van den 
Belt, Biesterbosch, van ’t Erve en Bossenbroek en 
nog vele andere. Nadat in 1795 weer  enige 
godsdienstvrijheid kwam, duurde het tot 1832 
voor de eerste dienst in de zgn. waterstaatskerk 
kon worden gehouden (de term waterstaatskerk 
komt door dat het ministerie van waterstaat het 
ontwerp en de controle wilden blijven houden op 
de bouw van deze kerken, dit tot men vaak denkt 
was men vrij om te bouwen wat men wilde. De 
overheid stak geld in de bouw omdat er een con-
flict was ontstaan over de eigendomsrechten van 
de andere kerken, vandaar deze controle). Ge-
mende huwelijken kwamen in die dagen ook zeer 
zeker voor. Sociologen constateerden dat er in 
het Oostelijk randgebied van de Veluwe een ze-
kere gemoedelijke groepen godsdienstigheid was. 
Daarnaast constateerden zij op de Veluwe een 
rustig type vroomheid, waar extreme stromingen 
aanvankelijk geen aanhang vonden. In de volks-
telling van 1849 werden in Wiesel maar liefst 
23% afscheidingen geteld, terwijl het landelijk 
gemiddelde op 2,1% lag. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 

(Vervolg van pagina 36) 
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Modderige omstandigheden bij de bouw van zonnepark Beemte-
Broekland 
Het is u wellicht al opgevallen dat we momenteel al enkele weken bezig zijn 
met de bouw van zonnepark Beemte-Broekland. Volgens Barry Smits, Pro-
jectmanager Solarcentury, is dit een zonnepark met uitdagingen ‘’De site is 
extreem nat en modderig. Sommige gebieden hebben een veengrond, waar-
door je relatief ver weg zakt met de machines. Dat maakt het erg lastig voor 
de jongens. Het is daarom hard werken in de dikke modder’’.  
Echter, voor vertraging lijken de natte omstandigheden vooralsnog niet te 
zorgen. In de afgelopen weken zijn op alle zonnevelden de werkzaamheden 
gestart en hebben we op het moment van schrijven zo’n 80 procent van de 
onderconstructies staan en 30 procent van de zonnepanelen geplaatst. Ook 
zijn de trafostations reeds geplaatst en staat er ruim vijf kilometer aan hek-
werk rondom de zonnevelden.  
Wanneer De Ratelaar bij u op de deurmat valt, verwachten wij dat de zonne-

panelen allemaal zijn geplaatst en dat  de eerste omvormers stroom gaan leveren aan het elektriciteits-
net . Daarnaast zullen we ook druk bezig zijn om het zonneveld te gaan vergroenen. Dat wil zeggen dat 
we hagen, groensingels en bossingels aanleggen om de zonnepanelen zo veel als mogelijk te gaan ont-
trekken aan het zicht – en tegelijkertijd de biodiversiteit in de omgeving te vergroten en verbeteren. Vol-
gens Barry liggen we goed op schema en verwacht hij nog voor de kerst klaar te zijn met de aanleg van 
het zonnepark.   
 
Buren profiteren financieel mee van onze zonnepark in Beemte-Broekland 
Omwonenden kunnen profiteren van dit zonnepark. Wij organiseren de ontwikkeling van parken zo dat 
omwonenden financieel mee kunnen profiteren. Dit kan bij zonnepark Beemte-Broekland door het aan-
schaffen van obligaties met een mooi jaarlijks rendement van ongeveer 2,5% - 4,5%, afhankelijk van de 
productie van het zonnepark. Een mooi voorbeeld is zonnepark Budel waar particulieren uit de buurt heb-
ben ingetekend voor obligaties. Op deze wijze dragen ze bij aan de financiering van ‘hun’ park en krijgen 
ze een mooi rendement. Wij zullen te zijner tijd nog een (virtuele) informatieavond organiseren om hier-
over meer duidelijkheid te geven. 

Mocht u hier reeds geïnteresseerd om financieel te participeren in het zonnepark, dan kunt u contact op-
nemen met Elske Idzenga van Solarcentury via elske.idzenga@solarcentury.com. 

https://www.solarcentury.com/nl/zonneweides/budel/
mailto:elske.idzenga@solarcentury.com
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