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Februari 2020 

Streekblad voor Beemte Broekland 

De Ratelaar 

Afvalscheiding, gft-afval, plastic+, oud papier, karton, blik en restafval. 
Ook in Beemte Broekland gaat het veranderen!  

Bent u er al klaar voor? 
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Zie verder pagina:32 
 

PCBO De Diamant 1 

Vanuit de Directie van PCBO De Diamant – Beemte 

 

We kijken terug op een fijne kerstperiode, met een mooie viering in de Wilhelminakerk. Het thema was: 

‘Het is een wonder’. Wij werden verwelkomd door 2 Midwinter hoornblazers. De kinderen kwamen de 

volle kerk binnen met zelfgemaakte lichtjes. Tijdens de viering was er steeds een onderbreking vanwege 

een nieuwsbericht. Wonderen werden ons verteld. Engelen brachten het nieuws over de geboorte van 

een bijzonder kind. We zongen veel liederen, met begeleiding van een dwarsfluit.  Na afloop van de vie-

ring kreeg ieder kind een kerstbal met een eigen foto en een kerstwens en was er nog iets lekkers in het 

zaaltje naast de kerk. Een heel fijn feest! Op vrijdagmorgen sloten we de kerstperiode af met een advent 

viering op school.    

In het nieuwe jaar hebben we elkaar ontmoet onder het  genot van een drankje om elkaar het beste toe 

te wensen voor het nieuwe jaar, hierna hebben alle kinderen een mooie wens geschreven voor het ko-

mend jaar.  

 

 
 

De Boomwhackers (muziekbuizen) die we met Sinterklaas gekregen hebben zijn in gebruik genomen. 

Wat een plezier brengt dat met zich mee tijdens de muzieklessen.  

Verder is de Boekenbingo 2020 van start gegaan. Voor de Boekenbingo zijn 60 boeken uitgezocht, van 

prentenboek tot informatieboek. Nieuwe boeken, die te vinden zijn in de boekenwinkels en in de biblio-

theek, maar ook op school. De kinderen mogen zoveel mogelijk boeken van de lijst lezen. Op school, 

maar ook thuis. Hierbij aansluitend starten de voorleesweken op woensdag 21 januari waarin het pren-

tenboek ”moppereend” centraal staat.  

Na de citoperiode starten wij in de groepen 3, 4 en 5 met Gynzy. Dit is een online platform waarop we 

de rekenmethode Alles Telt volgen. Het voordeel is dat kinderen berekeningen gepersonaliseerd en 

adaptief op een eigen laptop invullen en aangereikt krijgen. De bewerkingen doen we gewoon op papier 

en we gebruiken nog steeds en zoveel mogelijk echte materialen. De komende jaren zullen we verder 

door-digitaliseren. De aangeschafte laptops, Chromebooks en iPads zetten we buiten de rekenlessen ook 

al veelvuldig in. Kortom er gebeurt weer veel.  

 

Vriendelijke groet, Anneke Kamps - Locatieleider Diamant Beemte 
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Algemene informatie/Agenda 

Bibliotheek bus Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Wijkagent Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijk-
agent 

Sociaal werkster 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, 7300 ES Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

 

 

8-2   OVBB Café OVBB — Ons Huus 

11-2  Herhalingscursus BHV 

12-2  Vergadering Oranjevereniging 

14-2  Liefde en vriendschapsviering Wilhelminakerk 

20-2    Ledenvergadering OVBB Ons Huus  

21/23 –2 Carnaval De Vecht 

27-2  Ledenvergadering BBvBB Ons Huus 

1-3   Gezamenlijke maaltijd Aktief Ons Huus Groep 

14-3  Klussen dag—NL Doet dag Ons Huus 

20-3  Disney Avond voor de jeugd Aktief      

    Ons Huus groep 

27-3  Lezing door Wieke Biesheuvel  

    Aktief Ons Huus Groep  

Agenda  

http://www.politie.nl
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Inhoudsopgave 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 124 leden. Wij mogen 
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede 

zaak voor de veiligheid van de Beemte. 
 

 Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje 
met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en dan 
komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mobile te-
lefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

 

 2,32,33    PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11     Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 13, 39    Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

 15, 25    Aktief Ons Huus Groep 

 17     Seniorensoos     

 19, 20, 21   Monument in Beemte Broekland     

 23, 34    OVBB Ledenvergadering/ cafe      

 27     Brede School Antonius De Vecht 

 29     Kerkdiensten 

 31     ZijActief De Vecht/ Liefde en Vriendschapsviering 

Wilhelmina       kerk 

 36, 40    Carnavalsvereniging De Vrogge Reuiers 

 37     sv VenL 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 februari 2020 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 
 

Beste lezers, 
 
Een nieuw jaar, een frisse start en ook weer de eerste Ratelaar van 2020! We hebben een korte winter-
stop gehad, maar zijn nu terug om iedereen weer een jaar lang te voorzien van alle ins en outs, belang-
rijk buurtnieuws, activiteiten, het verenigingsleven en nog veel meer rondom ons mooie Beemte Broek-
land. 
 
Als ik na de drukke decembermaand en een heerlijke vakantie in januari weer langzaam opstart neem ik 
een kijkje in de mail van de Ratelaar, benieuwd wat er allemaal binnengekomen is. Als ik dan zie hoeveel 
mensen er alweer actief zijn binnen onze gemeenschap, er van alles op de planning staat voor het ko-
mende jaar en dus veel mensen zich bekommeren om onze buurt word ik daar meteen weer enthousiast 
van. Dan krijg ik ook direct weer zin om dit februari nummer in elkaar te zetten en samen met de andere 
redactieleden daarmee alle buurtgenoten te informeren. Met zijn allen houden we onze buurt toch maar 
mooi op de kaart! 
 
In deze Ratelaar een bijzonder verhaal en bericht van Frits Bouwmeester onze lokale historicus. Frits 
brengt een stukje verleden even wat dichterbij en doet een voorstel om dit in de huidige tijd te veranke-
ren. Lees meer op pagina 19 en verder.  
 
In februari zijn er in Ons Huus verschillende activiteiten gepland. We starten dit weekend al meteen met 
feest van de Oranjevereniging, het OVBB Café. Vergeet niet om je oude stropdas mee te nemen!  
 
De Aktiefgroep is na een geslaagde Winterfair alweer druk met het organiseren van een gezamenlijke 
maaltijd en een Disney avond voor de jeugd. 
Ook zijn er weer gezellige workshops te volgen en vergaderingen van verschillende verenigingen. Neem 
een kijkje in onze agenda voor alle datums. 
 
Verder dus een goed gevulde Ratelaar met veel informatie voor 2020! 
Veel leesplezier. 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 

Bij de lezer 2020 

Di 3 + wo 4 maart 

Di 7 + wo 8 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 

Di 8 + wo 9 dec 

2021 

Di 2 + wo 3 febr 

 
Ledenvergadering Buurt– en Belangen 

vereniging Beemte Broekland 
      

Donderdag 27 februari   
aanvang 19:45 uur, start 20:00  

 
Dorpshuis Ons Huus 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Ledenvergadering  
      

Donderdag 27 februari   
aanvang 19:45 uur, start 20:00  

 
Dorpshuis Ons Huus 

Bij deze weer even de stand van zaken van de buurt belangen vereniging waar wij ons de laatste tijd 
mee bezig hebben gehouden. 
 
*Ten eerste het afval beleid een ieder heeft hierover een brief ontvangen dat de grijze container eind 
februari voor het laatst geleegd wordt en dat we dan moeten gaan wennen aan het nieuwe beleid, de 
een zou misschien een kleine grijze container bij huis nemen en de ander zou met zijn vuilniszakje 
naar de ondergrondse containers gaan, de keus ligt bij u zelf. 
De dorpshuis vereniging zou u op de hoogte houden van de ondergrondse containers bij ons Huus, nu 
wilde wij graag voor de bewoners van Broekland ook extra ondergrondse containers realiseren. 
Wij hadden 3 locaties doorgegeven die evt. geschrikt konden zijn maar helaas, de plek aan de Broek-
landerweg/Werler lag niet centraal. Bij de locatie Broeklanderweg bij het grasveld met de picknick ta-
fel, deze lag te dicht bij de bocht, gevaarlijk punt. Beemterweg/Broeklanderweg lag ook niet centraal. 
We kunnen evt. nog andere locaties doorgegeven zou u met ons mee willen denken en willen mailen 
naar bb.beemtebroekland@gmail.com alvast bedankt! 
 
*AED herhaling cursus deze staat weer gepland op 11 februari , we gaan er weer een leerzame avond 
van maken. 
 
*Driehoekje Stadhoudersmolen/Korte Vellert, ondertussen hebben er gesprekken plaats gevonden met 
de gemeente en provincie. 
Wij hadden als buurt belangen een schets gemaakt om er een rust/recreatie gebied te realiseren met 
picknick bankjes, wilgentenen hutje  voor kinderen om te spelen wat aangelegde struikjes en het 
kunstwerk de schop. 
Nu heeft de provincie plotseling een heel ander plan een klimaatbosje het was al in een vergevorderd 
stadium waar wij niks van wisten  ons plan werd van tafel geschoven. 
Hier waren wij het niet mee eens, de provincie gaf aan dat er weinig in te veranderen was. 
Wel aangegeven dat we er nog wel een rustpunt willen, nu komt er in het plan bankjes in de vorm van 
een boomstam en een liggende boom waar kinderen op kunnen spelen. 
De steigers die we graag geplaatst willen hebben op deze plek ter hoogte van de Ramsbrugweg moe-
ten nog steeds overlegd worden met het waterschap dit loopt allemaal erg stroef maar we gaan er ze-
ker mee verder u word hiervan op de hoogte gehouden. 
Heeft u er een mening over kom dan naar de informatie avond die omstreeks april zal plaatsvinden, 
hier word u over geïnformeerd middels een brief. 
 
*Zonneparken, deze zijn al in een vergevorderd stadium, wij hebben menigmaal een schrijven gedaan 
in de Ratelaar en de gemeente heeft verschillende keren inloopavonden gehouden,  waar geen beem-
tenaren bij aanwezig waren. 
 
*ledenvergadering deze wordt gehouden op 27 februari aanvang 20.00 uur in Ons Huus. 

Beste leden van de buurt en belangenvereniging Beemte-Broekland, 
  
Zoals u de afgelopen maanden hebt kunnen lezen in de Ratelaar bestaat het bestuur van de BBvBB nog 
maar uit een paar personen. Ook heeft de penningmeester aangegeven na de ledenvergadering van 
2020 zijn taken neer te leggen. 
We hebben al diverse keren in de Ratelaar vermeld dat er toch echt nieuwe bestuursleden op moeten 
staan, omdat anders de BBvBB zal komen te vervallen. Dit zal veel gevolgen hebben voor het hele dorp. 
Het huidige bestuur wil graag zo snel mogelijk met zijn leden om tafel en in gesprek gaan over hoe nu 
verder en welke gevolgen als ze stoppen. 
Dus…..hebt u een hart voor Beemte-Broekland? 
Denk en praat mee tijdens de ledenvergadering. 

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

                                                
 
 
2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020 
Een heel nieuw jaar ligt voor ons met nieuwe kansen. Namens ons de allerbeste wensen voor 2020. 
Wat deden we de afgelopen maand: 
 
*We overlegden over het opknappen van de toegang tot het sportveld. Er komt langs de schuur nog 
een toegang met verlichting. Dit moet het voor hulpdiensten makkelijker maken om op het sportveld te 
komen. I.v.m. deze toegang en de brandveiligheid van de schuur moest daarvoor de “pipo” wagen ver-
wijderd worden. 
 
*We spraken over het groot ( schilder) onderhoud van de buitenzijde van het dorpshuis. 
 
*Door Henk en Martine werden de nodige uurtjes besteedt aan het maken van de pop quiz die op 10 
januari traditiegetrouw inmiddels al weer voor het 4e jaar gespeeld werd door 11 deelnemende teams. 
( misschien even onthouden voor volgend jaar: altijd leuk om met je team, buurt, vrienden, vriendin-
nen mee te spelen) 
 
*In het nieuwe jaar kwamen natuurlijk ook weer de ondergrondse containers ter sprake en gelukkig we 
zijn er uit gekomen. Ze komen n.l. op dezelfde plaats als nu de bovengrondse containers. Daarvoor zijn 
de nodige proefsleuven gegraven die aangaven dat er geen leidingwerk onder dit stukje grond lag. Het 
worden 4 containers i.p.v. de 6 voorgestelde dit i.v.m. de ruimte. Meer info hierover ontvangt u per-
soonlijk van de gemeente Apeldoorn/Circulus Berkel. 
 
*De buurt en belangenvereniging kwam even op bezoek tijdens onze vergadering om te spreken over 
de voortgang van deze vereniging. Over hoe moeilijk het is om mensen te enthousiasmeren om zitting 
te nemen in het bestuur en wat de consequenties zijn als de B.B.v.B.B. opgeheven wordt. Dan kunt u 
b.v. deze Ratelaar niet meer lezen omdat deze gesubsidieerd wordt door B.B.v.B.B.………………………… Op 
27 februari is er een buitengewone ledenvergadering gepland waarop u kunt horen hoe nu verder! 
 
*We praatten met de heer Steven Gerritsen, stadsdeelmanager van de dorpen, die ons vroeg of het 
mogelijk was om de nieuwe burgemeester van Apeldoorn , de heer Ton Heerts, te ontvangen op zijn 
dorpentour. Natuurlijk zijn wij daar toe bereid, we doen immers alles om Beemte- Broekland op de 

kaart te houden  . En zo komt op woensdag 19 februari om 13.00 uur onze nieuwe burgerva-
der naar het dorpshuis. Wilt u hem ontmoeten? U bent van harte welkom! 
 

*Ook hebben we het even gehad over onze klussen dag op nationale NL doet dag 14 maart. Er zijn 
best wel weer een aantal klussen die uitgevoerd moeten worden en we kunnen dat echt als bestuur 
niet alleen. Dus draagt u het dorpshuis ook een warm hart toe en heeft u die dag ( of in overleg een 
andere dag) een paar uurtjes over kom ons dan a.u.b. helpen. Vanaf 08.30 uur staat de koffie klaar en 
de rest van de dag wordt er uiteraard ook voor uw natje en droogje gezorgd. 
 

*Als laatste punt kwam ons nieuwe terras ter sprake. De laatste werkzaamheden vinden rond deze tijd 
plaats en we hopen op zaterdag 25 april een gezellig openingsfeestje te kunnen geven! Noteert u 
vast deze datum in uw agenda. Nadere gegevens volgen maar we zien u graag komen dan! 
 

Tja dit was het dan voor deze keer. 
 

Met vriendelijke groet, 
Bestuur DHV Ons Huus 
Jorrit, Henk, Arnold, Martine, Mettie 
( bereikbaar via email: infodorpshuisbb@gmail.com ) 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Als Aktief Ons Huusgroep willen we u natuurlijk allereerst het beste wensen voor 2020. 
Graag willen we ook nog even terugkijken op onze activiteiten in de laatste maand van het jaar 
2019. 
We organiseerden toen gezamenlijk met de Wilhelminakerk een winterfair. Die werd goed bezocht en 
het was ook erg gezellig. De kraamhouders waren over het algemeen positief over deze fair en had-
den goed verkocht. We hopen dit in december weer te kunnen organiseren en denken erover deze 
nog ietsje uitgebreider, met meer kramen te doen. 
Overigens worden al onze activiteiten in goed overleg met de Wilhelminakerk gehouden. We informe-
ren over en weer wie wat wanneer organiseert.  In zo een kleine gemeenschap als Beemte-Broekland 
is een goede samenwerking heel wat waard! 
 
Dan de winterwandeling met lichtjes: super gezellig . 
Veel verlichting in de tuinen onderweg en zelfs vrachtwagens met kerstverlichting. Dank voor ieder-
een die hier voor gezorgd heeft.  Onderweg een gezellig “oer” geluid van de midwinterhoornblazers 
die op diverse plaatsen naar elkaar geblazen hebben en niet te vergeten koor “ In Between” die voor 
de kerk een aantal nummers voor ons gezongen hebben. Ook dit in goed onderling overleg met de 
evenementencommissie van de kerk. 
Voor de inwendige mens werd op de route gezorgd bij de fam. Spaan in de Kluinweg: lekkere warme 
chocomelk. Ook bij de fam. Van der Mik  in de Bellertstraat een warm onthaal met verse oliebollen 
uit een echt oliebollenkraampje wat kosteloos ter beschikking was gesteld door de familie Ijsseldijk 
uit Wenum. En bij terugkomst in Ons Huus stonden de warme erwtensoep en tomaten/groentesoep 
met stokbrood voor ons klaar. Heerlijk om weer lekker warm te worden. Dank je wel aan iedereen 
die hiervoor gezorgd heeft! 
En laten we dan bij het bedanken vooral ook de verkeersregelaars niet vergeten: zij zorgden er im-
mers voor dat wij veilig de route konden lopen! 
Zo zie je maar weer dat als het met elkaar kunt fiksen het erg gezellig kan worden. Loopt u volgend 
jaar ook mee? 
Verder hebben we afscheid genomen van Gerdien van der Mik en Sharon Slijkhuis als leden van de 
Aktiefgroep.  Gerdien was vanaf het begin betrokken bij deze groep en Sharon inmiddels al weer bij-
na 4 jaar. Zij hebben heel veel werk verricht voor de groep en dus voor de gemeenschap in Beemte 
Broekland. Gerdien heeft heel vaak onze notulen geschreven en Sharon maakte de mooie posters 
voor de activiteiten maar ook nog vele andere dingen deden ze, eigenlijk te veel om op te noemen. 
Dank jullie wel voor jullie jarenlange inzet !!  En we hopen jullie natuurlijk nu nog vaak als bezoeker 

op onze evenementen te zien  . Traditiegetrouw gaan we als afscheidskado gezellig met elkaar uit 
eten. 
 
Dan stond er in de vorige Ratelaar een oproep voor nieuwe leden voor de Aktiefgroep. Nog voor deze 
Ratelaar verscheen hadden we al een mail binnen van Astrid Elzink. Zij komt vanaf dit jaar onze 
groep versterken. Welkom! 
 
Heb jij ook zin om ons te helpen? Mail ons dan gerust: aktiefonshuus@outlook.com 
 
Verder hebben we voor aankomend jaar weer een jaaragenda gemaakt: 
Deze ziet er als volgt uit: 
* 1 maart:  Chinees buffet  
                     Inloop vanaf 16.00, eten om 17.00 uur, elders in deze Ratelaar meer hierover. 
* 20 maart:  Disney avond  voor jeugd tussen 4-12 jaar 
                     (met bingo en film) 
                          Tijd: 19.00- 21.00 
* 27 maart:  lezing  door Wieke Biesheuvel bekend als voormalig columniste in de Libelle . 
* 5 juli:    auto/fiets puzzeltocht. 
* 25 september:  muzikale bingo. 
* 25 oktober:   65+ middag 
* 30 oktober:   Halloween  
* 21 november:  mannenavond 
* 12 december:  winterfair 
 
Alle activiteiten worden verder in de Ratelaars van de komende maanden gezet maar ook op de face-
bookpagina van Ons Huus en hun website zal dit komen te staan. 
 
We hopen u natuurlijk op één van deze activiteiten te kunnen begroeten. 
Tot ziens namens 
Aktief Ons Huusgroep 
Henriette,  Hennie, Marjan, Chantal, Emmy, Astrid, Mettie. 

Aktief Ons Huusgroep 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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Seniorensoos 

Ondertussen hebben we al weer een paar keer een soos gehad hoogste tijd om weer iets van ons te 
laten horen. 
We hebben weer een paar gezellige middagen gehad in november hadden we de bomen dokter die ons 
ontzettend veel vertelt heeft over allerlei bomen en ziektes en met prachtige foto’s erbij, de foto die bij 
mij het meest bij is gebleven is van een bliksem inslag in een boom wat kan de natuur mooi zijn maar 
ook bijzonder en angstig. 
 
Het eind van deze middag hadden we lootjes getrokken zodat een ieder een cadeautje en een gedicht 
kon maken voor de soos van december. 
En wat had iedereen zijn best gedaan de mooiste cadeaus waren er gekocht en wat een dichters had-
den we in ons midden we hebben veel gelachen het was een hele leuke middag. 
 
De maand Januari hebben we een EHBO les gehad van buurt bewoners, we hebben een leerzame en 
gezellige middag gehad. 
Ze hadden zelfs verband materiaal meegenomen zodat we bij elkaar een arm konden verbinden en hoe 
je iemand verbind bij een slagaderlijke bloeding. 
We hebben verhalen gehoord wat de EHBO mensen mee maken bij festivals, evenementen kortom best 
pittig hoe ze hun werk doen en wat mooi hoe ze het vertellen hoe ze met passie dit vrijwilligers werk 
doen, echt respect hiervoor. 
Wij vinden het ook gezellig dat er 4 personen bij de soos bij zijn gekomen, iedereen van harte welkom 
we hopen dat jullie gezellige/leuke/leerzame middagen mee maken. 
Bij deze zullen we al een aantal activiteiten die we gepland hebben vermelden. 
 
Februari:  Brandweerman die ons komt vertellen over brandgevaren/veiligheid. 
Maart:  een persoon van de trombosedienst. 
April:  Paasbakje maken. 
De andere activiteiten die gepland staan laten we jullie binnenkort weer in de Ratelaar weten. 
 

Groet Ilona, Wilma en Helga 

Pop koor Powerpop uit Apeldoorn tijdens een optreden in De Vecht. 
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Inwoners van Beemte Broekland                                                                                                
januari/februari 2020    
                                                                                                                                                                                                  
Een paar maanden geleden heb ik een aanvraag 
ingediend bij de gemeente Apeldoorn voor het op-
richten van een monument in Broekland, in overleg 
met de buurtvereniging Beemte Broekland. Waar-
om zou er een monument in Broekland moeten ko-
men en voor wie? Hieronder volgt een beknopte 
uitleg.  
 
Vanaf 27 januari 1943 vloog de 8ste Amerikaanse 
luchtmacht overdag vanuit Engeland naar doelen in 
Duitsland om Hitler en zijn regering schade toe te 
brengen. De verliezen waren vanaf het begin onge-
kend. Veel van deze toestellen werden aangescho-
ten en kwamen daardoor in de problemen. De be-
manning van deze vliegtuigen probeerde zelf een 
goed heenkomen te zoeken, maar stelde ook alles 
in het werk om het vliegtuig aan de grond te zet-
ten zonder slachtoffers te maken. De vliegenier 
wist dat zijn toekomst er niet goed uitzag, zelfs als 
hij de crash overleefde, want de vijand zat hem 
meteen op de hielen.                                                                                                                                                             
Honderden hebben het luchtruim boven Apeldoorn 
in formatie doorkruist. Het gebrul van de motoren 
kunnen veel Apeldoornse ouderen zich nog goed 
herinneren. Doorgaans ging het om het grote po-
pulaire vliegtuig in die tijd, de B-17G van Boeing, 
ook wel het vliegend fort genaamd. Dit toestel was 
in de jaren 30 bedoeld voor kustpatrouilles, maar 
werd omgebouwd tot een viermotorige bommen-
werper. 

 
Velen hebben hun leven voor ons op het spel ge-
zet. Dit gold ook voor de bemanning van het vlieg-
tuig de B-17G met als bijnaam ‘Tennessee Tod-
dy’ (lang 22.70 m, hoog 5.8 m en een spanwijdte 
van 31.6 m). Het nieuwe vliegtuig vloog op 10 ok-
tober 1943 vanuit Bassingbourn Engeland. Op de 
dag voor de fatale vlucht moest al een vlucht afge-
broken worden vanwege problemen met de moto-
ren. De monteurs op de grond konden geen gebre-
ken vinden en het vliegtuig ging opnieuw de lucht 
in. Deze beslissing had ingrijpende gevolgen. De 
‘Tennessee Toddy’ kon de Group maar met moeite 
bijhouden, omdat de motor warm liep. Kort voor 
het doel begaf motor nr. 4 het. De plaats Münster 
in Duitsland werd met moeite gehaald. Na het los-
sen van de bommen kostte het de piloot ontzet-
tend veel moeite om zich bij een andere formatie 
te voegen, om tenminste enige bescherming te 
krijgen. Hij ging er in een duikvlucht naar toe. Dit 
lukte, maar vlak erna verloor motor nr. 2 de pro-
peller en de ‘Tennessee Toddy’ raakte opnieuw 
achterop.                                                                                                                    
Eenmaal boven Nederland ging het helemaal mis. 
Het vliegtuig kon geen hoogte houden. De piloot, 
2E  Lt. E. Verrill meldde op 6000 m hoogte dat de 
bemanning het vliegtuig moest verlaten. Ze vlogen 
toen boven de omgeving van Markelo. De acht be-
manningsleden die daar terecht kwamen, werden 
later allemaal opgepakt door de Duitsers, behalve 
de navigator A. J. Horning, die ontsnapte via Bel-
gië, Frankrijk en Spanje om uiteindelijk Engeland 

(Vervolg op pagina 20) 
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Boeing B-17G buiklanding in weiland te Broekland Werler 1 10-10-1943; foto 1943 coll. FB 
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Monument in Beemte Broekland 2 

weer te bereiken.                                                                                                                           
De piloot probeerde het vliegtuig aan de grond te 
zetten. Dit lukte aardig, maar niemand had ge-
merkt dat de parachute van de 2E Lt. J. Lilley 
(bombardier) bij de sprong door het voorste ont-
snappingsluik te vroeg opende. Daardoor bleef Lil-
ley vanaf Markelo met zijn parachute aan het hoog-
teroer hangen. 
 
Achterna gezeten door Duitse ja-
gers verloor het toestel steeds 
meer hoogte. Lilley sloeg bij de fa-
milie Beekman op De Gaete 9 
(Broekland) door de bomen en 
kwam op het erf terecht. Daar 
schoten ze hem meteen te hulp. De 
jonge militair sloeg zijn ogen nog 
even op, toen ze zijn vliegkap ver-
wijderden. Ze namen hem voor-
zichtig op, maar toen ze de stal 
bereikten om hem daar even neer 
te leggen, was hij al overleden. Het 
vliegtuig maakte omstreeks 16.30 
uur een buiklanding in een weiland 
aan de Werler 1 in Broekland (de 
grond is nu van Harry van ’t Erve). 
De piloot zag kans om te vluchten, 
maar werd een uur later door de 
Duitsers gepakt.  
De bemanning van de B-17G heeft 
zijn leven in de waagschaal gesteld 
voor onze vrijheid. Telkens opnieuw stapten de 
mannen moedig en vastberaden in het vliegtuig, 
hoewel ze wisten dat de risico’s groot waren. Ze 
verdienen een waardig eerbetoon: de oprichting 
van een gedenkteken voor J. Lilley, maar ook ter 
nagedachtenis aan de overige bemanningsleden, 
die met gevaar voor eigen leven hun zware taak 
verricht hebben.        
                                                                                                                                                             
De vliegtuigcrash was een keerpunt 
in hun leven en in dat van hun fa-
milie. Dat bleek wel tijdens het be-
zoek uit Amerika in september 
1984 van A. J. Horning en zijn 
vrouw toen wij samen met onder 
andere wijlen Johan Kers van de 
Bloemenkamp de plek des onheil 
bezochten. Ze waren zwaar onder 
de indruk. Ook het bezoek van een 
zuster van J. Lilley en haar dochter 
in de jaren 90 heeft veel indruk ge-
maakt. 
 

Hoe nu verder? 
In 2020 vieren we dat we 75 jaar 
geleden bevrijd werden van de 
Duitse bezetting. Momenteel staat 
de herinnering aan de oorlog volop 
in de belangstelling. Sommige 
mensen in Beemte Broekland hebben de vliegtuig-
crash nog meegemaakt. Het zou prachtig zijn, als 
zij nog getuige konden zijn van de totstandkoming 

van een monument ter herinnering aan dit ingrij-
pende voorval. Maar ook voor de jeugd zal dit mo-
nument een stimulans zijn om in herinnering te 
houden dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. De toe-
gang tot de jeugd kan het beste via de school lo-
pen. Daarom kwam de gedachte bij mij op om de 
PCBO De Diamant Beemte te betrekken bij de op-
richting van een monument. Samen met de locatie-
leider Anneke Kamps ben ik aan het uitzoeken, hoe 

we hieraan het beste invulling 
kunnen geven. Ook zullen we 
kijken of de school het monu-
ment kan adopteren zodat het 
een jaarlijks terugkerende her-
denking kan worden. Het monu-
ment kan zodoende in de toe-
komst van grote waarde zijn 
voor de hele omgeving. 
 
Via Dik Singel ben ik in contact 
gekomen met Wouter van Dij-
ken. Hij heeft in Amerika veel 
contacten die een link hebben 
met de Tweede Wereldoorlog en 
hij probeert contact te leggen 
met nabestaanden van de vlieg-
tuigcrash. Die contacten waren 
er wel, maar zijn in de loop der 
jaren verwaterd. Inmiddels zijn 
er brieven verstuurd en wachten 
we op een reactie. 
 

Het monument.  
Het monument komt te staan in de bocht links 
Broeklanderweg Nieuwe Wetering richting Vaassen 
in het talud het is allemaal gemeente grond wat het 
allemaal makkelijk bespreekbaar maakt. De twee 
naaste buren zijn ingelicht en hun houding is zeer 
positief. Maar ook bij de gemeente staan alle sei-

nen op groen, we kregen geen 
enkele negatieve reactie. De sa-
menwerking met Steven Gerrit-
sen, die vanuit de gemeente zeer 
betrokken is bij het buitenge-
bied, verliep plezierig. Dat geldt 
ook voor de samenwerking met 
de Buurt Belangen Vereniging 
Beemte Broekland, zodat de 
aanvraag voor de omgevingsver-
gunning de deur uit kan.  
 
Uiteindelijk zal het monument 
ook nog ergens van betaald 
moeten worden. Momenteel ben 
ik in een vergevorderd stadium 
met betrekking tot de sponso-
ring. Luuc van Straaten van Kon-
structiebedrijf van Straaten B.V. 
uit Twello heeft toegezegd de 
kosten en de productie van het 
monument voor zijn rekening te 

(Vervolg van pagina 19) 
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willen nemen. Hij was erg enthousiast en vond het 
een eer dat hij als inwoner van Broekland hieraan 
zijn steentje kan en mag bijdragen.  
Maar meer ondernemers leveren een gratis bijdrage 
aan het monument. Het grondwerk zal door Edward 
Hissink en John Wolters verricht worden; beide on-
dernemers gaven aan dit met plezier te doen. Het 
bekistingsmateriaal (houtwerk) levert Temmink 
Bouwprojecten BV te Deventer via Marco Hagen. En 
Lowie Bouwmeester zal de mal voor het vliegtuig 
en de bouw van de bekisting verzorgen. Het beno-
digde beton en het ijzerwerk is spontaan door de 
firma Schipper Bedrijfsvloeren BV toegezegd. 
 
Maar dan de onthulling, zoals het er nu voor staat 
gaat het gebeuren op vrijdagmiddag 29 mei 2020 
daar is verder nog niet veel over te vertellen en ik 
kom dan ook graag een volgende keer hier op te-
rug, wanneer er meer vaststaat. Dik en Bea Singel 
van de Korlerweg hebben met hun club de 48th 
Highlanders of Holland Pipes and Drums de muzika-
le medewerking toegezegd bij de onthulling van het 
monument 
 
We komen nog even terug op het vliegtuig. Zijn er 
onder de lezers nog personen die de vliegtuigcrash 
10 oktober 1943 hebben meegemaakt? Ik wil graag 
met die personen in contact komen/praten om hun 
herinneringen op papier te zetten. Ook zijn er des-
tijds, naar ik heb vernomen, materialen meegeno-
men van en uit het vliegtuig (onder andere plexi-
glas van de ramen om ringen van te maken). Graag 
kom ik in contact met mensen die hierover iets be-
kend is. Maar ook andere materialen die betrekking 
hebben op 40/45 zijn welkom zoals bonnen of per-
soonsbewijzen of gegevens over de ongewapende 
verzetsgroep die geweest is in Beemte Broekland 
en Wenum, laat het maar horen. 
 

Herplanting boom 
De laatste tijd speelt nog iets anders. Het gaat over 
de boom bij de basisschool. De boom was door de 
Oranjevereniging geschonken ter ere van de inhul-
diging van Willem Alexander als onze nieuwe ko-
ning. Deze boom stond naar later bleek op een ver-
keerde plek. Op termijn zou hij schade kunnen op-
leveren aan het muur- en funderingswerk.  
 
Daarom werd besloten de boom te verplaatsen, 
maar door krapte op het plein werd er omgezien 
naar een andere plek.  
                                                                                                                                                
In eerste aanleg zou de boom op de driehoek Stad-
houdersmolenweg/Kanaal Noord komen. Dat stuitte 
echter ook op bezwaren. In samenspraak met de 
school de Oranjevereniging en de buurtvereniging 

kon ik beslag leggen op de boom. In goed overleg 
is besloten om de boom bij het monument te plaat-
sen, zodat de boom weer goed tot zijn recht komt 
en Broekland een boom rijker is. Als alles bij de ge-
meente rond is, zal de boom een dezer dagen al 
geplant worden. Dit in overleg met de wegbeheer-
der. De boom zal het oorspronkelijke bordje-met-
tekst terugkrijgen. Rondom de boom komt ook 
weer een ijzeren boomkrans. 
 
De verplaatsing van de boom is in handen van Gejo 
van Assen. Het spuitwerk van de nieuwe boom-
krans is verricht door de sponsor Marcel Slijkhuis. 
Allemaal bedankt, de boom met toebehoren krijgt 
weer een eervolle plek. 
 
Inmiddels namens vele mensen, 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Frits Bouwmeester     
            06-83551109 
 
mail  historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 

(Vervolg van pagina 20) 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 
 

Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, 
 
Hierbij nodigen wij alle leden van de OVBB uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, welke gehouden zal worden op  

20 februari 2020 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”. 
 
AGENDA 

1 Opening 
2 Notulen vorige ledenvergadering 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Jaarverslag secretaris 
5 Jaarverslag penningmeester 
6 Verslag kascommissie 2019 
7 Benoeming kascommissie 2020 
8 Bestuursverkiezing: 

Aftredend :  Gondy Siemelink 
Verkiesbaar: Gera Pannekoek 
    Frank Leliveld        

9 Bespreking programma Oranjefeest 2020 
10 Rondvraag 
11 Afsluiting  
 

Tot ziens op 21 februari 2019! 

IJspret op het kanaal in de buurt van De Beemte. 
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Op zondagmiddag 1 maart a.s. organiseert de Aktief Ons Huusgroep een gezamenlijke maaltijd in de 
vorm van een Chinees buffet. 
Vanaf 16 uur bent u van harte welkom om een drankje te komen drinken, vanaf ongeveer 17.00 uur 
zal het buffet geopend worden.  
 
Het buffet bestaat uit: Foe yong hai, Babi pangang, Rundvlees in pittige saus, Kipfilet met ketjapsaus, 
Kantonese loempia’s, saté, kroepoek, pisang goreng (gebakken banaan), nasi, bami en witte rijst.  
Voor maar € 12,50 kunt u heerlijk mee eten deze avond en krijgt u er een gratis drankje bij. 
 
Opgave vooraf is noodzakelijk. Dit kan via email: aktiefonshuus@outlook.com of via opgave aan de bar 
van Ons Huus bij Ben, Gina of Alie of bel 06 51557509. 
 
Wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Vermeld dit dan bij opgave dan zorgen wij dat u opge-
haald wordt. 
 
Eet smakelijk! 
 
Hennie, Henriette, Mettie, Emmy, Chantal, Astrid, Marjan. 

 
Ledenvergadering Buurt– en Belangen 

vereniging Beemte Broekland 
      

Donderdag 27 februari   
aanvang 19:45 uur, start 20:00  

 
Dorpshuis Ons Huus 

Aktief Ons Huusgroep 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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Antoniusschool werkt aan thema: “De ruimte”, 

De Antoniusschool uit De Vecht is bezig met het thema 
ruimte. Er was een grote opening aan het begin van het 
project en daarna ging de school aan de slag, het project 
duurt ongeveer twee maanden, waarin de hele school 
allemaal opdrachten doen over de ruimte. Ook is het in 
vele vakken verwerkt. 
 
De opening 
Op maandag 13 Januari was de grote opening van het 
thema ruimte op het samenwerkplein. Eerst opende de 
juf Karin het thema en daarna ging elke klas iets laten 
zien, eerst kwam Unit A met hun bouw en knutselwerkjes 
van de ruimte, daarna ging Unit B over elke planeet een 
stukje vertellen. Daarna kwam juf Annemiek van Unit C 
in een ruimtepak binnen en ging ze vertellen over de 
ruimte. Toen kwam Unit D met weetjes over de ruimte. 
Daarna werd het echt geopend en ging iedereen aan de 
slag.  
 
Wat gebeurt er in de school? 
Unit A (leerjaar 1 en 2) verwerkt het thema Ruimte in alle activiteiten. Unit B (leerjaar 3 +4) heeft het 
helemaal ruimte-achtig gemaakt in de klas van Unit A en met taal werken ze veel aan het thema ruimte. 
En Unit C(leerjaar 5+6) en Unit D (leerjaar 7+8) werken vanaf 11:30 uur aan opdrachtkaarten over de 
ruimte.  
Het zijn allemaal verschillende kaarten die jezelf uit kan kiezen, het zijn kaarten met de vakken Engels, 
creatief, taal, Wereldoriëntatie, begrijpend lezen en drama. 
  
Wat gebeurt er aan het einde? 
Het project eindigt voor de voorjaarsvakantie, en dan wordt alles wat de klassen gedaan hebben gepre-
senteerd, en dan is het thema ruimte afgelopen. 
 

Groeten van Martin, Indy en Nils, leerlingen van de bovenbouw unit. 

Brede school Antonius De Vecht 
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Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broekland, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: 
scriba@wilhelminakerk.com 

Kidskerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk in 
de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zaterdag 1 febr.  Woord en Communieviering met pastor W Vroom. 
Zondag 9 febr Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 15 febr Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 23 febr Woord en Communieviering met Ivan Kantoci 
Aswoensdag  26 febr  om 19.00 uur de Aswoensdagviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 29 febr Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 8 maart  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 2 febr  Eucharistieviering met pastoor H Hermens  presentatie communiekantjes. 
  12.00 uur kinderzegen 
Zondag 9 febr   eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
Zondag 16 febr  Eucharistieviering met pastor Oude Vrielink 
Zondag 23 febr Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Aswoensdag 26 febr viering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
Zondag 1 maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 8 maart Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink 
 
 
wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken  
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Diensten in de Wilhelminakerk in februari 2020 
 
02 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst, viering H.A. 
09 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. B.K. Nobel – Ridderikhoff, Terwolde 
14 febr.  19.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst,  
     “Liefde & Vriendschapsviering” m.m.v.  
     zangvereniging De Eendracht uit Terwolde   
16 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. S.J. Muller m.m.v. de  
     Chr. Gemengde Zangvereniging, Hoog Soeren 
23 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. G.J. Röben, Heerde 
01 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. H.W.J. Faassen, Apeldoorn 
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ZijActief De Vecht 

 

Na een kwakkelige en natte winter gaan we toch voorzichtig alweer aan het 

naderende voorjaar denken. Wat is leuker dan na de grauwe dagen de tuin of 

het terras op te leuken met fleurige bloemen en planten. Het bestuur heeft 

daarom op 19 februari de hr. Gerard. Weultjes uitgenodigd. 

Hoveniersbedrijf Weultjes is opgericht in 1986.  G. Weultjes kan u, dankzij de 

jarenlange ervaring deskundig adviseren. 

De mogelijkheden in het groen zijn oneindig, of het nu gaat om een eenvou-

dig advies, onderhoudswerkzaamheden of een complete tuinaanleg.  

De avond begint op 20.00 uur. Locatie de Groot. Leden betalen € 5.00 en in-

troducees € 8.00  

Dat is inclusief koffie/thee en een drankje. 

We zien u graag. 

Groetjes Janny 

Liefde en vriendschapsviering op 14 februari 2020 
 om 19.00 uur in de Wilhelminakerk. 

 
Vriendschap en liefde zijn heel belangrijk in het leven. Een hartelijke buur die 
je groet, een collega die je vraagt hoe het met je gaat. 
Een broer om samen dingen mee te doen, een zus om mee te lachen, een 
vriend om mee te sporten, een vriendin om je verhaal aan te vertellen. 
Vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein en een lieve juf op school. 
Al deze verbanden maken het leven zoveel mooier! 
 
In de liefde en vriendschapsviering op vrijdag 14 februari om 19.00 uur willen 
we hier aandacht aangeven. Stilstaan bij het ontvangen van vriendschap en 
liefde ontvangen, en het geven van liefde en vriendschap. 
 
Er zal een korte viering zijn voor alle leeftijden, voor mensen die bij een kerk 
horen en voor mensen die niet kerkelijk zijn. Er is een koor, muziek via de be-
amer, een gedicht, een verhaal, een gebed. 
Na afloop is er limonade en koffie of thee. 
In de kerk zullen knutselwerken en tekeningen hangen van de kinderen van 
de omliggende basisscholen. 
Dit is een gezamenlijke viering van de katholieke geloofsgemeenschap H. An-
tonius van de Vecht en van de Wilhelminakerk. 
Kom en vier mee! 

Liefde en vriendschapsviering Wilhelminakerk 
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PCBO De Diamant 2 
Nieuws vanuit groep 1/2 
 
De kerstvakantie zit er weer op en dus hoogtijd om weer aan de slag te gaan. De kinderen zijn vol en-
thousiasme begonnen aan het nieuwe thema “Winter”.  Voor de vakantie hadden we hier al over gespro-
ken en de verwachtingen op sneeuw en ijs waren hoog. Wat jammer dat deze verwachtingen tot nu toe 
nog niet echt waar worden gemaakt. Tot die tijd halen we de winter dan maar in de klas met mooie 
knutsels, verhalen en winterspelletjes. Ook leren we de letter “W” van Winter. Daarnaast hebben de kin-
deren allemaal hun goede voornemen bedacht. Zo zijn er kinderen die dit jaar willen leren om hun veters 
te strikken, hun naam willen schrijven, de cijfers te herkennen en ga zo maar door. Prachtige doelen 
waar we hard mee aan de slag gaan!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanuit groep (5)/6/7/8 
 
  Het is al weer een tijdje geleden dat wij onze belevenissen met iedereen gedeeld hebben. Graag kijken 
wij met iedereen die dat leuk vindt, terug op wat we allemaal hebben beleefd en kijken wij vooruit naar 
wat we voor de boeg hebben. 
  Vorig jaar vertelden wij al over de doe-middagen waar de kinderen van groep 8 aan konden deelnemen 
(lees hierover vooral de bijdrage van onze groep 8-redactie). 
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PCBO De Diamant 3 

  We hebben samen veel plezier beleefd tijdens de Sinterklaasviering. Iedereen had een geweldige sur-

prise met een mooi persoonlijk gedicht voor een klasgenoot gemaakt. Wat een werk was er dit keer 

weer van gemaakt. Juf Eliza en meester Lars deden ook mee. 

  We hebben op een maandagmiddag met alle kinderen van groep 1 t/m 8 kerststukjes, kerstkaarten 

en lichtjes gemaakt. Veel (or)ouders hielpen deze middag mee (de kerstlichtjes hebben een plekje ge-

kregen in onze viering).      

  Er brak een tijd aan van adventvieringen met de hele 

school, van liedjes oefenen en van opnames maken met 

als afsluiting een geweldige kerstviering in de kerk. Wat 

fijn dat we dit met alle kinderen, ouders en andere be-

langstellenden mochten delen.  
  Toen was het tijd voor de kerstvakantie. Twee hele we-

ken hebben we elkaar moeten missen. Het was dan ook 

heel erg fijn om elkaar op maandag 6 januari weer te 

mogen begroeten. We zijn heerlijk begonnen met iets te 

drinken en wat lekkers. ‘s Middags hebben we met alle 

kinderen van groep 1 t/m 8 wensen gemaakt op diaman-

ten. Deze hebben een mooi plekje gekregen op een 

muur in de gang. 

  Op dit moment zijn de kinderen van groep 7 en 8 volop 

bezig met de open dagen van het VO. Veel kinderen in 

groep 8 weten al aardig goed wat ze willen, maar het is 

fijn dat ze toch nog een keer kunnen kijken op de scho-

len van hun interesse. 

  Begin februari gaan we naar Malkander om een ochtend te zwemmen. De kinderen van groep 6/7/8 

worden uitgedaagd voor een zwemchallenge. In de volgende Ratelaar leest u hier uiteraard meer over. 

  Verder staat er weer een workshopatelier op de planning, krijgt iedereen het portfolio mee naar huis, 

zijn er de ouder-kind gesprekken, gaan de kinderen van groep 8 een definitieve keus maken voor een 

VO school en is het eind februari al weer tijd voor de  voorjaarsvakantie. 

  Er staat dus weer van alles te gebeuren. Wij hebben er heel veel zin in. Graag vertellen wij in de vol-

gende Ratelaar weer wat we allemaal hebben beleefd. Tot dan. Groeten van alle kinderen en de juf van 

groep (5)/6/7/8. 

 

 

Van onze groep 8-redactie 

Doe-middag groep 8 

  Op woensdag 5 November was er een doe-middag op 

het KSG in Apeldoorn. Wij hebben voor art en design 

gekozen omdat je dat op KSG als plusvak kan kiezen en 

dat leek ons heel leuk. Tijden die les ging het over rei-

zen de leraar vroeg toen waar je op vakantie was ge-

weest, daarna ging hij ons ook nog wat vertellen over 

prins hendrik dat was erg interessant, daarna gingen 

we aan de slag met pen en papier eerst gingen we een schets maken wij maakten een piratenboot om-

dat wij allebei nog een keer met de boot op vakantie willen dus dat leek me wel leuk om te teken. Wij 

vonden het een leuke les en wij zouden graag naar die school 

willen.  

  Op woensdag 13 november was er een doe-middag op het 

Mheenpark. Daar heb ik voor expressie gekozen. We hebben 

verschillende dingen gedaan, zoals bloopers na doen. Het was 

een super middag! Aan het eind kregen we ook nog een diplo-

ma. 

Geschreven door Silke en Rosan  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi38o_B44vnAhUQyaQKHQYtCG8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vo-apeldoorn.nl%2F&psig=AOvVaw0YRjwZduDL1UC15e8pyQLq&ust=1579389607751360
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De Gatherhof 

Bijenbeleving in Vaassens buitengebied 

 
De Werkbij Veluwe is verhuisd van Emst naar het buitengebied van Vaassen. Vanaf 2 januari 2020 is 
iedereen welkom aan Gatherweg 34.  
 
Over De Werkbij Veluwe in Vaassen 

Aan de Gatherweg ontpopt De Werkbij Veluwe zich tot een centrum voor ontmoeting. Hier bruist het 
van ideeën over duurzaam ondernemen en biodiversiteit, en dat alles in de sfeer van “Bijen & Buiten”.  
Liefde voor bijen en mensen gaat voor ons verder dan 
ónze bijen en ónze mensen. Met ons bedrijf staan we 
midden in de (internationale) samenleving. 
 
De ruime winkel in Vaassen is ingericht met een informa-
tieve leeshoek en een koffietafel. Bezoekers kunnen 
meer dan 20 honingsoorten proeven. Ook staan er kleu-
rige verzorgingsproducten uitgestald, die op basis van 
propolis 'de gezondheid uit het bijenvolk' bevatten. Ho-
ningkoek, snoepgoed en honingwijnen worden geflan-
keerd door een uitgebreid assortiment van imkergereed-
schap. Verder biedt De Werkbij een grote variatie aan 
glazen potjes, verpakt op handzame trays. Voor ieder 
wat wils in deze gezellige winkel!  
 
Vooralsnog is De Werkbij Veluwe op donderdag en zaterdag geopend van 9.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 
februari ook op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. We zijn voornemens om de openingstijden 
verder te gaan verruimen. 
 
Over de Gatherhof in Vaassen 

In 2019 heeft Kees Verrips de Gatherhof aangelegd, een bloeiende oase tussen de weilanden en akkers. 
In deze fotogenieke natuurtuin vind je allerlei nectar- en stuifmeeldragende planten. Dat is niet alleen 
voedsel voor een aantal van onze bijenvolken die in de tuin staan, maar ook voor talloze andere insec-
ten die van de tuin hun thuis maken. De Gatherhof ligt in een prachtig fietsgebied tussen de A50 en de 
IJssel en is altijd open voor publiek. Zet je fiets bij de picknicktafel, loop een rondje en laat je inspireren 
door de diversiteit! 
 
Over het bedrijf Imkerij de Werkbij 

Imkerij de Werkbij is al meer dan 
10 jaar het bedrijf van Kees en 
Jannitha Verrips. De hoofdvesti-
ging bevindt zich als groothandel 
in Veenendaal en hier vindt ook de 
productie en distributie voor de 
webshop plaats. samen met Vlees-
boerderij Het Binnenveld hebben 
we Boerderijwinkel Boer de Bij in 
het buitengebied van Rhenen.  
 
 
De Werkbij Veluwe / De Gatherhof 

Gatherweg 34, Vaassen 
 
www.dewerkbij.nl  
 
veluwe@dewerkbij.nl 
 
info@dewerkbij.nl 

 

http://www.dewerkbij.nl/
mailto:veluwe@dewerkbij.nl
mailto:info@dewerkbij.nl
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Carnavalsvereniging “de Vrogge Reuiers” 

Nieuws uit De Vecht 
door Prins Franciscus en Prinses Brigitte 

Kerstboomontsteking 14 december & Carnaval februari 2020 
 
Zaterdag 14 december 2019 was het me het weertje wel. Harde 
koude wind met fikse regenbuien. Je kent het wel van die buien 
dat je binnen de kortste keren helemaal doorweekt bent. Overdag 
werd er stevig doorgewerkt door Plaatselijk Belang De Vecht om 
het ontsteken van de boom weer mogelijk te maken. Dit jaar was 
de kerk open en prachtig uitgelicht met verschillende gekleurde 
lampen. Een paar versierde kerstbomen en een sfeervol vuurtje 
voor de deur maakten het af. 
 
Tegen de avond klaarde het weer gelukkig een beetje op. Toen de 
kerstman met zijn prachtig opgetuigde wagen voorreed bij Café 
De Groot was het gelukkig droog. De kinderen stonden daar al op 
de Kerstman te wachten met een lampion in de hand. Het blijft 
een prachtig gezicht de verlichte “rendier” paardjes en de kin-
deren met de lichtjes er achteraan. 
 
Bij de kerk aangekomen, werden we toegezongen door popkoor, Powerpop uit Apeldoorn met lekkere 
swingende kerstliederen. De Kerstman wenste iedereen fijne Kerstdagen en wij, Prins Franciscus en Prin-
ses Brigitte stapten uit het rijtuig van de Kerstman. 
 
“Dat is bijzonder, de carnavalsvereniging bij de kerstboomontsteking”,  zal je wel denken. Prins Francis-
cus verwelkomde iedereen en wilde op deze manier de carnavalsvereniging wat onder de aandacht bren-
gen. Samen met de kinderen werd er keihard afgeteld tot de kerstboomontsteking. Een geweldig mo-
ment voor de vele toegestroomde mensen. 
 
……En toen begon het toch te regenen! Iedereen snel naar binnen alwaar we lekker konden genieten van 
elkaars gezelschap, het popkoor en de versgebakken oliebollen. Het is een mooie traditie om in deze pe-
riode van donkere dagen elkaar nog even te ontmoeten en zo met elkaar, jong en oud, het jaar af te 
sluiten. Komen jullie volgend jaar ook? 
 
Dezelfde avond werden wij, Prins Franciscus en Prinses Brigitte en de raad van elf, verwacht bij Carna-
valsvereniging “Pampus”.  Deze vereniging organiseerde hun Prinsenbal op deze avond. Het was weer 
een gezellige boel en de avond was zo weer voorbij. 
 
Voor iedereen die ons nog niet kent….. 
Wij, het prinsenpaar, zijn Michiel en Brigitte van Zuilen en wij zijn drie jaar geleden vanuit het Woudhuis, 
Apeldoorn verhuisd naar De Vecht. Wij wonen met veel plezier in de mooie Pas-
torie samen met onze kinderen Annabel, 17 jaar en Joep, 12 jaar. Michiel werkt 
bij Stegeman in Wijhe en ik als stewardess bij de KLM. Sinds november zijn wij 
het nieuwe Prinsenpaar bij De Vrogge Reuiers en dat bevalt ons uitstekend!  
 
Als Prins en Prinses bezoek je o.a. de Prinsenballen van bevriende verenigingen. 
In ons geval zijn dat er vier. Het is erg leuk om deze verenigingen te bezoeken. 
Je leert snel veel mensen kennen, want door je outfit maak je snel contact. De 
enige officiële handeling is het omhangen van de herinneringsmedaille bij het 
nieuwbenoemde prinsenpaar!  
 
Bij het verschijnen van deze Ratelaar staat het Carnavalsweekend weer voor de 
deur.  
We starten op vrijdagavond 21 februari 2020 met het Reuiersbal.  
We (De Vrogge Reuiers) hebben verschillende feesten georganiseerd, voor de 
kinderen, de jeugd en de volwassen jeugd! De exacte data en aanvangstijden vind je elders in deze Ra-
telaar. 
 
We nodigen iedereen dan ook uit de komen op één of meerdere van de evenementen, want samen is 
alles leuker en gaan we er een geweldig feest van maken! 
Wij hebben er in ieder geval oprecht veel zin in en hopen jullie een van deze dagen te ontmoeten.  
 
Tot dan bij de Groot in De Vecht?  
Prins Franciscus d’n Urste en Prinses Brigitte. 
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SV VENL GAAT FRIS EN AMBITIEUS HET NIEUWE JAAR IN. 
Op 5 januari trapte sv VenL het nieuwe jaar af met de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 
Naast het overbrengen van de ‘beste wensen’ hield ondermeer burgemeester Jos Penninx 
een aanmoedigend woord en werd formeel de contractverlenging van hoofdtrainer Erwin Elders bekrach-
tigd. 
Ook werd o.a. jubilaris Theo Bonekamp in het 
zonnetje gezet voor zijn maar liefst 60-jarig lid-
maatschap bij de sportvereniging op De Vecht. 
Ging VenL afgelopen jaar al als eerste voetbal-
vereniging over op LED-veldverlichting, 
voor 2020 wordt door Interim-voorzitter Arno 
Dolman tevens het plaatsen van zonnepanelen 
aangekondigd. 
 

De stemming was dus uiterst positief te noemen. 
Temeer omdat 2019 op sportief gebied fraai werd 
afgesloten met een kampioenschap voor de JO-
15-1 en het promoveren van de JO-13-1 naar de 
Eerste Klasse KNVB. Een knappe en unieke pres-
tatie in de 71-jarige clubgeschiedenis. 
De JO-13-1 sleepte en passant ook nog de eerste 
prijs in de wacht tijdens het 47-ste Pupillen zaal-
voetbaltoernooi in het Jachtlust in Twello. 
 

Als slotakkoord werd officieel het nieuwe logo van de vereniging onthuld. 
De nieuwe huisstijl voorziet de club de komende decennia weer van een frisse en sportieve uitstraling en 
zal gefaseerd op alle tenue’s worden ingevoerd. 
Kortom, er waren genoeg redenen om positief gestemd op het nieuwe seizoen te proosten. 

Sv VenL  

Stamppottijd. 
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LenteLive! 

 
START KAARTVERKOOP LENTELIVE! 2020  
 
De Vecht: LenteLive! trapt voor het 15e jaar op rij het feest seizoen af! Op 3, 4 en 5 april zal de mega 
festivaltent weer aan de Bekendijk staan voor een speciale jubileum editie. Laat je verrassen!  
 
Vrijdag 3 april  
 
Zoals bij velen bekend is de oorsprong van LenteLive! ontstaan uit de band 7 op de schaal van Richter. 
Een aantal bandleden heeft het festival voortgezet, maar voor de 15e editie komt de band nog één keer 
bij  elkaar om LenteLive! met alle energie te openen. Ook een DJ  mag niet ontbreken en we hebben nie-
mand minder dan DJ Jeronimo bekend van 
o.a. Boode in Bathmen. De band, DareDe-
vils waren al eerder op LenteLive!, maar zijn 
dit jaar ook te zien in the Voice of Holland. 
Op 3 april zullen ze ook het podium weder-
om bestormen. Deze avond is vanaf 23 jaar.  
 
Zaterdag 4 april 
 
Bij een jubileum editie verwacht  je meer 
feest, meer lente, meer live! Daarom star-
ten we op zaterdag al om 16:00 uur. Met 
trots presenteren we een super knallend 
programma met o.a. Bökkers, The Dirty 
Daddies, Feestnation, DJ Sander, en AC in 
DC. Nieuw dit jaar is dat we in de avond ook 
nog een tweede stage hebben in een andere 
tent genaamd de Tapperij, voor de liefheb-
bers van DJ Remco en de Grote Karaoke 
show. Durf jij samen met deze 6- koppige 
band de lampen van het plafond te zingen?  
Met meer dan 500 shows in de benen is de 
kans dat je nog nooit van The Dirty Daddies 
gehoord hebt klein. De eerste en enige co-
verband ooit die op eigen kracht twee keer 
AFAS Live uitverkocht heeft, was al te zien 
bij RTL Late Night, NOS op 3 en BNN en slo-
ten festivals als Zwarte Cross, Paaspop en 
Concert At Sea af. Ze speelden ook al ons 
10 jarig jubileum. Wij kunnen niet wachten 
op de feest explosie in De Vecht.  
 
Zondag 5 april Lentebokbierdag! 
 
Traditiegetrouw slaan we het eerste lente-
bokje weer aan op zondag! Er zijn diverse 
bokbieren op de tap voor de echte fijnproe-
vers. Uiteraard kunnen de jonge bezoekers 
zich uitleven in de Lammetjesweide, waar 
volop kindervermaak aanwezig is en we 
hebben zelfs dit jaar een kinderdisco. In de 
festivaltent staan Erwin Nijhoff & Band, DJ 
Sander en de band The Rousers geprogram-
meerd. Op zondag is de entree gratis.  
 
Start voorverkoop  

 

Tickets voor de vrijdag en zaterdag zijn 

vanaf 25 januari verkrijgbaar via lenteli-

ve.com en de bekende verkoopadressen.  

Zolang de voorraad strekt.  
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Klussendag Ons 
Huus 

 
 

 
 

Zaterdag 14 maart 2020 
 
 
 

Er zijn dit voorjaar weer een aantal karweitjes die moeten gebeuren om ons dorpshuis netjes en toe-
gankelijk te houden voor iedereen en daarbij kunnen we best wat hulp gebruiken. 
 
Komt u ons ook helpen met de klussen? De koffie staat klaar vanaf 8.30 en uiteraard zorgen wij de 
rest van de dag ook voor een natje en een droogje.  
We maken er dan samen een gezellige klusdag van! 
 
Mocht u liever op een ander tijdstip klussen dan kan dit in overleg uiteraard ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We combineren de klussendag met de jaarlijkse NL Doet dag. 
We krijgen ook dit jaar weer € 350,- subsidie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle hulp is erg welkom!  

 
Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we een prachtig onderhouden dorpshuis met terras kunnen laten 
zien op 25 april bij de opening van het nieuwe terras. 

Klusjes die o.a. gebeuren moeten: 
  

Plinten van het Achterrumme 
Boeiplanken schoonmaken 

Binnendeuren schilderen van de zaal, Achterrumme, kleedkamers enz. 
Boeiplank luifel vervangen 

Glas van de lantaarns schoonmaken 
Put molgoot legen 

Snoeibeurt sportveld 
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