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PCBO De Diamant 1
Vanuit de directie van Pcbo De Diamant – Beemte
Vanaf 8 juni is onze school weer helemaal open gegaan voor alle kinderen. Wat is het fijn om weer samen te zijn, niet alleen met een paar kinderen maar gewoon weer met iedereen uit je groep. Samen
spelen, werken maar ook lekker verhalen vertellen over alle belevenissen van de afgelopen tijd. Wat je
dan terug hoort van de kinderen is dat het vakantiegevoel wat in het begin overheerste al snel plaats
maakte voor verveling en het missen van elkaar. Niet alleen hun vriendjes maar ook de juffen en ik kan
u vertellen dat was wederzijds. Papa’s en mama’s hebben het heel erg goed gedaan maar de juffen geven toch anders les. En zo hoort het ook, thuis is thuis en school is school. Wat ook heel erg fijn is dat de
musical van groep 8 in samenwerking met groep 6,7 ook plaats kan vinden wel iets anders dan normaal,
maar juf Miriam van groep 8 heeft samen met juf Eliza en de kinderen een hele leuke variant bedacht.
De musical wordt als film opgenomen en kinderen gaan op de afscheidsavond in gala naar hun eigen
première. Hoe gaaf is dat, het belooft een waar spektakel te worden en dat is natuurlijk heel erg fijn
voor de kinderen van groep 8. Verder zijn we druk bezig met de afronding van het schooljaar ook voor
het komende jaar staan er weer nieuwe dingen op de planning, zo krijgen we een nieuwe taalmethode
waar de kinderen de afgelopen tijd al een voorproefje van hebben gehad. Ook gaan we bezig met schrijfonderwijs en het werken in hoeken voor groep 1,2 en 3. Ons BSO lokaal wordt opgeknapt, kortom allemaal mooie ontwikkelingen in het vooruitzicht.
Voor nu wens ik u allen een mooi maar vooral gezonde zomer. Hartelijke groet,
Anneke Kamps - van der List, Locatieleider de Diamant Beemte

Update vanuit de tuin van PCBO De Diamant – Beemte
Onze schooltuin krijgt steeds meer vorm. Eindelijk kwamen de
kinderen weer op school en konden we met ze in de tuin aan
het werk. Ze hebben filmpjes gekeken over het indelen en onderhouden van een moestuin. Ze werden verdeeld in groepjes
en ieder groepje kreeg de verantwoordelijkheid over een stukje
tuin en alles wat daarbij hoort.
De zaadjes werden goed bestudeerd en nagetekend. Daarna
werd er goed gelezen wat er op de zakjes stond. De kinderen
hebben een stappenplan en een taakverdeling gemaakt en zijn
toen met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Eerst de
grond onkruidvrij maken, vervolgens gaatjes maken en goed
uitmeten hoe diep de zaadjes moeten komen en hoever uit elkaar. Tot slot weer aarde erover en wat water geven. Nu moeten ze het goed bijhouden en in een logboekje opschrijven wat
er verandert.
Ze kunnen niet wachten op het resultaat, maar moeten toch
nog even geduld hebben....

Zie verder pagina:19
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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 wijkagent

Sociaal werkster

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

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013
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Beste lezers,
Het eerste half jaar zit er al weer op. De laatste Ratelaar voor de zomervakantie. Het was bepaald geen
makkelijk eerste half jaar. Voor niemand. Het was ook een half jaar zoals we hem nog nooit hebben
meegemaakt. Onwerkelijk en onzeker. En helaas is dat nog steeds wel zo. Langzaamaan wordt alles
weer wat normaler en kunnen en mogen we weer wat meer, maar de vele regels maken het er soms nog
niet makkelijker op.
Ik heb wel ervaren dat we ons erg gelukkig mogen prijzen met onze woonplek. Wat is het fijn om nu in
Beemte-Broekland te wonen en de ruimte om je heen te hebben. In je eigen tuin, maar ook fietsend en
wandelend hebben wij onze eigen woonomgeving sinds jaren weer eens goed ontdekt (waarom deden
we dit niet eerder?). Vooral ook door het lekkere weer was dit geen straf. En zo fietsend of wandelend
langs de weilanden, fietspaden, grift of het Kanaal hoef je (bijna) geen rekening te houden met de 1,5
meter regel.
Helaas is er verder nog steeds niet veel nieuws te melden, de activiteiten van onze verenigingen kunnen
nog steeds niet doorgaan. Gelukkig is het dorpshuis wel weer open en het terras wordt druk bezocht
door fietsers, wandelaars en buurtgenoten. Het heerlijke softijs van Ben is een aanrader!
Ook vind u in deze Ratelaar vier ontwerpen voor een Beemte-Broeklang vlag! (achterste pagina) Een
heel leuk initiatief en uiteraard is de mening van iedereen hierin van belang. Kijk er eens rustig naar en
geef uw mening over de vlag aan de Buurt– en Belangenvereniging door.
Uiteraard is er ook nieuws vanuit de Beemter school. De kinderen gaan allemaal weer fulltime naar
school en zijn samen hard aan het werk. Het is vooral ook heerlijk om ze buiten te horen wanneer ze
plezier maken op het schoolplein. Alle leuke verhalen kunnen we weer lezen in deze Ratelaar.
Ik wens jullie allen een fijne zomervakantie. Lekker genieten in eigen tuin, dorp, stad en land, we gaan
er een prachtige zomer van maken. In september zijn we weer terug met de Ratelaar, tot dan!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Bij de lezer 2020
Di 7 + wo 8 juli

Het redactieteam bestaat uit:

Di 1 + wo 2 sept

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 6 + wo 7 okt
Di 3 + 4 nov
Di 8 + wo 9 dec
2021

Agenda

Di 2 + wo 3 febr

Helaas nog steeds geen activiteiten
in verband met Corona.
Wel is het terras bij het dorpshuis
geopend!
De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 augustus 2020 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2020-2021: De Ratelaar
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland

L

angzaamaan begint iedereen weer zijn leven
rustig op te pakken, goed om te zien dat wij
als Beemtenaren goed de regels hebben gevolgd van het RIVM. Zo hebben wij met zijn allen
de corona goed op afstand kunnen houden.
Zo zijn wij ook na een lange tijd weer voor het
eerst bij elkaar geweest om te vergaderen, alles
stond een beetje op een laag pitje wij hadden met
de gemeente en met elkaar wel mail of bel contacten maar daar bleef het allemaal bij.
Fijn om weer bij elkaar te komen om zo te vergaderen en om alle punten weer goed op te pakken. Zo
spelen er een aantal dingen.
*Het ledengeld en de adverteerderskosten. Er is
hier wat achterstand in. Het was de bedoeling om
bij u persoonlijk aan de deur te komen, maar door
de corona hebben wij besloten het per post te
doen.
Heeft u vorig jaar of dit jaar nog niet uw ledengeld
of adverteerderskosten betaald, door drukte vergeten, zou u dit dan nog alsnog willen doen?
De automatische incasso’s zijn niet afgeschreven.
Het zou fijn zijn als u het bedrag alsnog zou willen
overmaken, zodat er weer meer financiële ruimte
komt om onze projecten, die we hebben lopen, te
bekostigen.
*Ondergrondse containers
Zoals u al regelmatig heeft kunnen lezen in De Ratelaar zijn we op drie locaties bezig geweest voor
ondergrondse containers in Broekland. Helaas liggen twee locaties niet centraal genoeg en op een
andere locatie liggen te veel kabels in de grond.

ieder geval niet meer door de gemeente en waterschap gestort, het kunstwerkje het schopje willen
we in het kleine deel (driehoekje laten plaatsen met
een grote boom erbij.
En bij de steigers een paar picknick bankjes, kortom langzamerhand komen we een stukje verder.
*De Beemte-Broekland vlag
Wij hebben 2 ontwerpen binnen gekregen wbt de
vlag dank hiervoor. Wij zijn met de desbetreffende
persoon in contact geweest en wij gaan de vlag laten ontwerpen.
De vlag komt dan in het gemeentehuis te hangen
en er wordt een vlag aan het dorpshuis en de
school geschonken. En in de toekomst kan de vlag
besteld worden wat zou het mooi zijn als er een
oranje feest is dat de vlaggen bij de huizen wapperen. In de volgende ratelaar leest u er meer over.
*glasvezel: Op de meeste plekken ligt nu glasvezel,
helaas zijn er ook wat gasleidingen en elektrische
tijd kabels doorgetrokken maar gemeente
en Liander hebben deze problemen weer opgelost.
Het laatste traject de aansluiting naar de huizen wordt nu gerealiseerd, en dan ligt er in
de Beemte de glasvezel mooi te zien dat dit toch
gerealiseerd kon worden.
*Zonneparken: Zoals u allen misschien wel heeft
gehoord komt Beemte-Broekland waarschijnlijk vol
te liggen met Zonnepanelen. Vanaf de A50 tot aan
het kanaal wil men diverse grote stukken weiland
vol leggen met zonnepanelen. Wilt u ons laten weten wat u ervan vindt zodat we samen kunnen proberen de prachtige natuur van Beemte-Broekland
te behouden.

*dorpen platform: Op 5 juni 2020 is er overleg geWij vragen ons wel af of de ondergrondse contaiweest tussen diverse dorpsraadvertegenwoordigers
ners in Broekland echt gewenst zijn.
waarbij is gesproken over het opstellen van een
Wij krijgen geen respons van buurtbewoners dat
gezamenlijke reactie. De dorpsraden willen hun
ze afvalcontainers willen hebben.
Wij leggen daarom dit project stil.
zienswijze op de opmerking over het ingecalculeerde risico over het opheffen van de dorps- en wijkraWilt u hier toch nog iets over zeggen, mail dan
den, direct naar de leden van de gemeenteraad
naar bb.beemtebroekland@gmail.com .
Als we geen reacties krijgen stoppen we per 1 toesturen. De aanwezige vertegenwoordigers lichten hun visie toe. De dorpsraden willen de bijzonaugustus.
dere positie in het dorp wanneer het gaat om socia*Driehoekje Stadhoudersmolen/Korte Vellert
le cohesie, bron van informatie en gesprekspartner
Bijna is het zover en worden de steigers gerealivoor de gemeente benadrukken. Deze bijzondere
seerd bij het driehoekje en de ramsbrug.
relatie van de gemeente met de dorpen is in de afDit is een mooie plek om met een bootje het kanaal gelopen periode door de corona maatregelen, ook
in te gaan of voor de vissers en hopelijk ooit voor
benadrukt. Aangegeven wordt dat het burgerpartide toekomst voor de schaatsers, het wordt ook toe- cipatie model is onderzocht door een speciale comgankelijk gemaakt voor rolstoelers. De gemeente is missie van de Algemene Rekenkamer. In het rapsamen met de aannemer bezig om binnenkort de
port d.d. april 2020 wordt de rol van belangenbesteigers te kunnen plaatsen waterschap moet alleen hartiger en adviseur benadrukt. De voorzitters genog de goedkeuring geven over het talud, hopelijk ven aan dat wat zij al eerder hebben aangegeven
zien we binnenkort dat er druk gewerkt wordt aan
als argument, bevestigd wordt door dit rapport. In
dit project.
het voorgestelde model wordt aangegeven dat de
Verder loopt het project het driehoekje langzaam,
dorps- en wijkraden vanaf 1 januari 2021 een subhet klimaatbosje waar in mei de informatieavonden sidie zullen ontvangen en er aanvragen kunnen
voor zouden zijn maar die door de corona niet door worden ingediend voor bijvoorbeeld het initiatiekonden gaan, liggen stil wij hebben aangegeven bij venfonds en crowdfunding platform. Door de aande gemeente niet verder mee te gaan totdat de in- wezige voorzitters wordt aangegeven dat de Pagina
formatieavonden zijn geweest. Het afval wordt er in 2 systematische discussie wordt gemist en de in-
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
druk bestaat dat er respectloos wordt omgegaan
met de dorpsvertegenwoordiging. Benadrukt wordt
dat het de conclusie in het rapport van de Algemene Rekenkamer is dat samenwerking met de dorps
- en wijkraden niet optimaal verloopt waardoor de
inzet en kunde van de dorps- en wijkraden onvoldoende wordt benut. In het model wordt de stad
Apeldoorn met nu 13 wijken, onderverdeeld in 36
buurten met een eigen vitaliteitsagenda. In de dorpen wil de gemeente andere partijen, vertegenwoordigend voor een (deel) van de bewoners, een
rol geven. Wethouder Stukker benadrukt dat wethouder Willems de raadsopdracht uitvoert en dat
de notitie momenteel wordt uitgewerkt. De gemeenteraad zal zich in de komende maanden een
mening moeten vormen over deze koers, dit onderwerp is geagendeerd voor het PMA op 2-7. Hij
wil het stuk met de standpunten van de dorpen, als
alternatief aan de gemeenteraad voorleggen. Er
liggen volgens hem, ook kansen voor de dorpsraden. Als dorpen vormen we een lijn en hopen er
weer het beste van. We houden u op de hoogte.
Het bestuur is weer uitgebreid wij zijn blij met onze nieuwkomer Jan De Heer.

Fijn Jan dat je ons komt versterken welkom.
Het bestuur bestaat nu uit 6 personen het is fijn
om nu de taken onderling te kunnen verdelen, zodat alles in de toekomst goed opgepakt kan worden.
Maar een bestuur hoort eigenlijk uit een oneven
aantal te bestaan, lijkt u het leuk om eens mee te
kijken mail ons dan gerust en kom bij onze vergaderingen.
Onze vergaderingen hebben wij gepland staan iedere eerste donderdag van de maand om 20.00
uur bij 1 van de bestuursleden thuis, laat het ons
even weten via een mail dan geven wij het adres
door waar op dat moment de vergadering is. Wij
wensen eenieder veel gezondheid toe en hopelijk
kunnen we elkaar gauw weer ontmoeten en een
praatje maken.
Groet Ilona, Wilma, Wim, Ineke, Jan en Helga

Collecte KWF Kankerbestrijding
Ik ben op zoek naar collectanten voor de collecte
van KWF Kankerbestrijding. Het betreft het rondje
Broeklanderweg (vanaf de Werler), Bellertstraat,
Achterbroek en Goorland.
De collecteweek is elk jaar in de 1e week van september. Dit jaar van 30 augustus t/m 5 september. Als collectant haal je geld op voor wetenschappelijk kankeronderzoek, zodat we samen de
dag dichterbij kunnen brengen dat kanker geen
dodelijke ziekte meer is.
Uiteraard is er dit jaar in coronatijd extra aandacht
voor collecteren op een veilige manier.
Heb je interesse en wil je je steentje bijdragen?
Neem dan contact met mij op.
Met vriendelijke groet,
Mariska Disbergen - wijkhoofd KWF Beemte Broekland
Telefoon: 06-1452 7816
E-mail: mariskadisbergen@icloud.com
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Ons dorpshuis is al weer een maand open.
Ook het bestuur heeft weer een
vergadering achter de rug. Netjes
op afstand om de vergadertafel. En
dat was toch een stukje gezelliger
dan via een beeldscherm.
Wat stond er op de agenda: onder
andere uiteraard de financiën, verzekeringen, het gebouw op zich en
vervanging van bestuursleden.
Over de financiën kunnen we eigenlijk kort zijn: helaas is er voor
de dorpshuisvereniging geen subsidieregeling of andere ondersteuning tijdens deze coronatijd. Ondanks alle hoopvolle berichtgeving moeten we toch echt op eigen kracht
door deze periode. We hopen op een ieders begrip als er ergens op bezuinigd moet worden.
Onze verzekeringen gaan we in de vergadering van september opnieuw doornemen met iemand van de
vereniging “de kleine Kernen Gelderland”. Na in het voorjaar een workshop bij hen gevolgd te hebben
zijn er nog wat onduidelijkheden en dingen die beter en/ of ander kunnen en moeten. Tevens willen zij
in dit overleg aangaan geven wat er nog aan subsidiemogelijkheden voor ons open ligt.
Na de zomer zal het gebouw opnieuw aan de buitenkant geschilderd worden. Uiteraard zaten we daar al
een tijdje tegenaan te hikken omdat dit een redelijke aanslag op ons budget is. Echter kijken we naar de
toekomst en willen we een goed onderhouden gebouw houden dan is dit gewoon noodzakelijk. De verschillende offertes zijn naast elkaar gelegd en ook deze keer zal de fa van Gortel uit Vaassen de werkzaamheden voor zijn rekening nemen.
Ook het sportveld ontsnapt niet aan onze aandacht en tijdens een rondje buitenboel constateerden we
dat er een aantal kliko’s onbeheerd op ons terrein stonden. We hebben ze in veiligheid gebracht en
wachten tot de eigenaar zich zal melden.
En dan een punt dat ons echt ernstig zorgen baart. Na vorig jaar de bestuur perikelen rondom de Buurt
en belangenvereniging te hebben meegemaakt staan we nu zelf voor de klus om nieuwe bestuursleden
te vinden. We hebben best al veel personen benaderd maar telkens krijgen we weer een “NEE” te horen.
Ligt dat aan ons? Ligt dat aan de werkzaamheden? Als we nu een zouden weten waar de angel zit dan
kunnen we misschien uitleggen wat we als bestuur zoal doen en hoe leuk het is om samen bezig te zijn
voor je buurtschap. En ook hoe blij je kunt zijn als bestuur als er weer een klus geklaard is of een taak
afgerond. Dus bij deze opnieuw de oproep: denk er eens over en heb je vragen mail ons dan gerust:
infodorpshuisbb@gmail.com Je mag ook gerust aanschuiven tijdens een vergadering ( iedere 3 e woensdag van de maand) om eens te kijken wat er zoal besproken wordt.
Voor nu wensen we een ieder een heel fijne zomer met genoeg zon maar ook met wat buitjes regen!
In augustus geen Ratelaar dus u hoort in september weer van ons.
Hartelijke groet van het bestuur van Dorpshuisvereniging Ons Huus
Martine, Mettie, Henk, Arnold en Jorrit.

De Ratelaar - juli 2020 - Pagina 15

Aktiefgroep Ons Huus
Beste lezers,
Voor de leden van de Aktief Ons Huus groep is het ook echt wel even wennen. Waar we normaal druk
bezig zijn met onze activiteiten, staat het nu stil. Fietstocht, mannenavond, Disney avond voor de kinderen, Halloween enzovoort. En plannen maken … tja wat, wanneer, hoe? Dan brainstormen we, kan de
fietstocht bijvoorbeeld doorgaan? Wat is verstandig. Fietsen is geen probleem, maar daarna is het toch
altijd reuze gezellig om bij het Dorpshuis wat te drinken. En het vertrouwde broodje kroket te eten. Maar
iedereen op anderhalve meter afstand. Het is een hele opgaaf. Dan toch maar niet. Laten we er met zijn
allen maar alles aan doen dat het Corona virus verdwijnt. Dus op het moment geen agenda met activiteiten. Wel hebben we gezellig op anderhalve meter afstand weer even bij elkaar gezeten. En dat soort
kleine dingen begin je tegenwoordig weer erg te waarderen.
Wat me opviel tijdens ons samenzijn is dat er best veel fietsers even stoppen en op het nieuwe terras
gaan zitten. Mensen even een hapje gaan eten of een heerlijk soft ijsje halen. En dat is voor ons als
buurtbewoners natuurlijk ook leuk om even te doen. Laten we met z’n allen proberen dat het Dorpshuis
lekker kan blijven draaien op deze manier.
Wij hopen natuurlijk met zijn allen dat we over een tijdje weer gezellig iets kunnen organiseren. Of heeft
u ideeën voor ons? Wij horen het graag. Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie, uit of thuis. Maak
er iets moois van. En het belangrijkste blijf vooral gezond!
Namens de Aktief Ons Huus Groep

Astrid, Jet, Mettie, Hennie, Chantal, Emmy en Marjan
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PCBO De Diamant 2
Nieuws vanuit groep 6/7/8
Inmiddels zijn we weer helemaal compleet en is het nieuwe normaal al helemaal aan de orde van de
dag. De overgang verliep heel soepel. De eerste week moesten we wel weer even wennen aan het stil/
rustig werken. De juffen moesten ons hier eigenlijk best wel vaak op aanspreken, maar inmiddels gaat
alles weer zoals het hoort. Afgelopen week zijn we aan het werk geweest voor de portfolio’s. We hebben evaluatiebladen ingevuld en werk uitgekozen om erin te stoppen. Ook onze ouders moesten een
bijdrage leveren. Leuk om later als we groot zijn nog eens terug te kunnen lezen hoe zij dit jaar hebben ervaren.
Natuurlijk zijn we intussen al weer volledig aan het werk. Ook de middagvakken zijn we weer mee bezig. In groep 7/8 zijn we nu in kleine groepjes van 2 of 3 kinderen samen aan het lezen in Engelstalige
boeken van ‘Diary of a Wimpy Kid’ (Leven van een loser). We moeten met elkaar hardop lezen en bespreken waar het over gaat. Dit schrijven we dan op, zodat we er de volgende les weer mee verder
kunnen. Veel kinderen vonden dit best een beetje spannend, maar nu leest iedereen zonder problemen
hardop. Als het even niet lukt, helpt je maatje. Dit is heel fijn, want wij durven straks op het vo de teksten hardop voor te lezen wanneer we de beurt krijgen.

Groep 6 heeft bij rekenen eindelijk een breuken les gehad met echte pannenkoeken!!! In deze les kwamen breuken, procenten en geld samen. Wat waren de kinderen fanatiek. Dat rekenen zo leuk (en lekker) kan zijn…

Verder hebben we in groepjes mini-escaperooms gemaakt. Dat was echt super leuk om te doen. Aan
het eind gingen we ook de mini-escaperooms van elkaar uitproberen en moesten we elkaar feedback
geven. Dat is nog best lastig, want je kunt niet zomaar opschrijven dat je het niet snapt.

Tot slot kunnen we nog zeggen dat er heel hard geoefend wordt voor de eindmusical. Er zijn al heel
veel kinderen die al een groot deel van hun tekst uit hun hoofd kennen. Heel
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PCBO De Diamant 3
knap. Ook de openingsdans en de andere liedjes zitten er al lekker in. Dat gaat zeker goedkomen!!!

Dit is voor dit schooljaar de laatste bijdrage die wij leveren aan de Ratelaar.
We hopen dat u allemaal heeft genoten van de reis die we dit jaar hebben gemaakt met de kinderen van
de bovenbouw. Wellicht tot een volgende keer.
Groeten van alle kinderen en de juf
van groep 6/7/8.
Groep 8 redactie bedankt!
Daarmee wordt het musical verhaal
meteen ook de laatste bijdrage van
dit schooljaar voor onze groep 8 redactie. Wij willen hen bij deze meteen ook bedanken voor de bijdragen
die zij iedere maand geleverd hebben. Jolene, Jon, Laura, Lucas, Maikel, Rosan, Ryan, Silke en Tijmen,
bedankt voor jullie mooie verhalen
en het delen van jullie kijk op alle dingen die we
samen hebben mogen delen. Wij wensen jullie
het allerbeste volgend jaar op het vo.
Van onze groep 8 redactie:
Voor deze editie geven de overige 4 kinderen
uit onze groep 8 antwoord op de 4 vragen. Veel
leesplezier.
1 Wat heb je het meest gemist?
Jolene: Mijn vriendinnen en de gezelligheid van
de klas.
Lucas: De tosti's op school.
Maikel: Mijn vrienden en school.
Ryan: Het werken op school, want als ik bijvoorbeeld iets niet snap bij reken en ik ben bij
mama zij is daar ook niet goed in dus moet ik
wachten tot ik weer naar papa ga.
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PCBO De Diamant 4
2 Wat vind je het ergst van de crisis, wat mis je het meest van groep 8 wat anders wel had
gekund?
Jolene: De groep acht activiteit ik hoop dat die door kan gaan.
Lucas: De musical op de normale manier.
Maikel: De musical en groep 8 dag.
Ryan: Ik vind het wel jammer dat de musical niet door kan gaan in de gymzaal of terwijl
live want dat is dan net weer wat leuker dat je er een film van maakt, maar een
film is ook wel tof want dan kun je die later met je vrouw en kinderen bekijken.
3 Waar hoop je nog op voor jouw laatste stukje groep 8?
Jolene: Dat de musical gaat lukken want we gaan het filmen.
Lucas: Dat de groep 8 activiteit door kan gaan en het afscheid groep 8.
Maikel: Dat er nog een groep 8 dag komt.
Ryan: Ik hoop, maar dat gaat denk ik niet gebeuren, maar de groep 8 dag nog door kan
gaan.
4 Waar kijk je naar uit? Waarom?
Jolene: De musical opnemen want we gaan het filmen en dat lijkt me leuk.
Lucas: Het afscheid groep 8.
Maikel: Hoe de musical gaat worden.
Ryan: Het groep 8 afscheid. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen.

Musical
We hebben dit jaar een musical: De geheime gympies. Iedereen uit 6/7/8 heeft een rol in de musical.
En er doen ook 3
juffen mee. We gaan
uiteindelijk alle beelden opnemen, en
dan gaan we er een
film van maken.
Daarna gaan we een
film première geven
voor de ouders. En
na afloop krijgen de
groep 8 kinderen de
musical op cd mee
naar huis. We zijn
nu vooral bezig met
het oefenen en de
zinnen uit ons hoofd
te leren. Dit doen we
elke ochtend als we
op school komen, en
soms ook in de middag. Vorige vrijdag
hebben we ook geoefend met het staan en uitbeelden. We zijn ook bezig om de liedjes uit ons hoofd te
leren, en ook de dansjes die daarbij horen. We zijn nu ook bezig met het opschrijven van attributen die
we nog nodig hebben of wat we nog moeten regelen. We gaan ook nog een decor maken met de ouders, de kleren voor de rollen, en de flyers en uitnodigingen. Het wordt supergaaf!
Geschreven door Laura & Lieke
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Oorlogsmonument Broekland
“Even een Update wat betreft het monument aan de Broeklanderweg”
Beste buurtbewoners
Even bijpraten wat het monument betreft, het is erg jammer dat de opening in mei door het corona
virus geen doorgang heeft kunnen vinden, het was geweldig mooi weer op die dag, maar de gezondheid gaat voor alles, en het is te hopen dat iedereen hier goed doorheen komt want dat is toch het aller
belangrijkste.
Ik ben dan ook op zoek gegaan naar een nieuwe datum, maar dat viel nog niet mee om alle neuzen
weer de zelfde kant op te krijgen, als je de datum moet verzetten. In goed overleg met verschillende
partijen onder ander met de school, en de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums- Apeldoorn is
het in de herfst vakantie van de school gevallen, op vrijdagmiddag 23 oktober om 15.00 uur zet u dit
maar alvast in de agenda want uiteraard is iedereen hierbij welkom, en nu maar hopen dat het weer
ons dan niet in de steek laat en dat de corona omstandigheden het toelaten, zo laat in het najaar. Het
is nog even overwogen om het te verzetten naar volgend jaar maar dan kan er ook wel weer wat anders zijn, en het is nu 75 jaar bevrijding dus de knoop is doorgehakt en dus gevallen op 23 oktober.
Wat betreft de invulling van deze middag kom ik hier nog op terug in een volgende uitgave van de ratelaar.
Alles was bijna rond wat betreft het monument en alle sponsoren komen hun afspraken tot nu toe na.
Zo ook de vergunning die is binnen, en door de gemeente spontaan voor haar rekening genomen is.
Maar er ontbrak nog een onderdeel en dat was het informatie bordje wat erbij moest komen te staan,
deze gaat gesponsord worden door de fam. Kolkman van de firma Ega-Floor-Tec Beemte met uiteraard grote dank hiervoor. En zo zie je maar weer hoe een kleine gemeenschap door gezamenlijke inzet
ergens groot in kan zijn.
Nog even bijpraten wat betreft de Koningsboom die verplant is. Deze heeft het door de droogte die wij
achter ons hebben niet gemakkelijk, en maar hopen dat deze aanslaat. Meerdere keren met de trekker
en de melkbus er achter op, water wezen geven maar dat kan natuurlijk geen blijvend iets zijn. Daarom is er in overleg met de afdeling van de gemeente afgesproken dat zij de watervoorziening voor hun
rekening nemen. De actie die zij namen was super snel, de volgende dag werd er al een waterzak bij
gehangen waardoor deze een geleidelijke waterstroom krijgt naar de wortels toe, waardoor de kans
van aanslaan aanmerkelijk vergroot is. Zo is iedereen weer op de hoogte voor de komende tijd.
Met vriendelijke groet
Frits Bouwmeester
Mob. 0683551109 mail historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com

Boeing B-17G buiklanding in weiland te Broekland Werler 1 10-10-1943; foto 1943 coll. FB.PNG

De Ratelaar - juli 2020 - Pagina 25

Fototentoonstelling 2020
Beste buurtbewoners het is weer zover, de datum van de fototentoonstelling van 2020 is weer bekend.
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de jaarlijkse fototentoonstelling is gehouden. Vorig jaar was het
een gezellige bijeenkomst waarbij weer veel nieuw materiaal werd aangedragen van Beemte Broekland
en Wenum. Ik hoop dan ook dat het ook dit jaar weer lekker druk gaat worden, en wij de Corona achter
ons hebben gelaten en dat iedereen weer met een goed gevoel naar huis gaat, en daarbij denkt ik ga ook
de foto’s er nog eens bij pakken, want je weet maar nooit. En het kan zomaar zijn dat je denkt dit is ook
wel wat, want in principe is alles bruikbaar. Het is een mooie kans om foto’s waarvan je niet weet wie het
zijn/of voorstelt, om er op deze manier achter te komen, want een foto zonder gegevens is voor de toekomst waardeloos, uw nageslacht kan er niets mee en vaak beland het in de blauwe container, is de ervaring. Vorig jaar heeft het bijna 130 nieuwe foto’s opgeleverd die weer voor de toekomst veilig gesteld
zijn.

De volgende fototentoonstelling is op zondagmiddag 8 november van 13.00 tot 17.00 uur, In “Dorpshuis ons Huus”
noteer dit in uw agenda dan weet je zeker dat het niet vergeten wordt.
Met vriendelijke groet
Frits Bouwmeester mob; 06-83551109
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com

je

r.
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

De zomer staat voor de deur. Een andere zomer dan anders. Helaas moeten
we dit jaar het Oranjefeest missen en dat betekent ook dat er geen Oecumenische Tentviering zal zijn. Wat was het vorig jaar superfijn om als protestantse en katholieke buren samen een viering te hebben in de tent van de
Oranjevereniging. Iedereen hoopt dat er volgend jaar wel weer feest zal zijn!
In gedachten blijven we met elkaar verbonden en houden we goede moed.
Ondertussen kunnen de kerkdiensten van de Wilhelminakerk worden beluisterd via kerkdienstgemist.nl
Op onze website wilhelminakerk.com vindt u steeds het laatste nieuws.
Goede zomer! Hartelijke groet, ds. Jolanda Al-van Holst

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Terwijl ik dit zit te schrijven begint er in de RK kerken weer voorzichtig met het opstarten van Publieke liturgische
vieringen met 30 personen en 1.5 meter afstand
Vanaf Juli zijn er weer vieringen met 100 personen en reservering is verplicht!!!
Reserveren kan online via meevieren.nl.Vaassen;
Zondag 5 juli gebedsviering met pastor W Vroom om 10.00 uur
Zaterdag 11 juli viering met pastoor H Hermens om 18.30 uur
Zondag 19 juli gebedsviering met pastor I Kantoci
10.00uur
Zaterdag 25 juli gebedsviering met pastor W Vroom 18.30uur
Zondag 2 aug gebedsviering met parochianen
10.00 uur
Zaterdag 8 aug gebedsviering met pastor I Kantoci
18.30uur
Zaterdag 15 aug met pastoor H Hermens
18.30 uur
Zaterdag 22 aug met pastoor H Hermens
18.30 uur
Zondag 30 aug gebedsviering met pastor W Vroom
10.00 uur
Zaterdag 5 sept gebedsdienst met pastor I Kantoci
18.30uur
U moet zich voor elke viering aanmelden er mogen 100 personen per dienst aanwezig zijn
Twello zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Zondag 5 juli met pastoor H Hermens
Zondag 12 juli met pastor Sebastian
Zondag 19 juli met pastoor H Hermens
Zondag 26 juli met Pastor Sebastian
Zaterdag 1 aug met pastor Sebastian
Zondag 2 aug met pastor Sebastian
Don. 6 aug met pastor H Hermens om 9.00
uur
Zaterdag 8 aug met pastor H Hermens
Zondag 9 aug met pastor H Hermens
Zaterdag 15 aug met pastor Sebastian

Zondag 16 aug met pastor Sebastian
Zaterdag 22 aug met pastor H Hermens
Zondag 23 aug met pastor H Hermens
Zaterdag 29 aug met pastor H Hermens
Zondag 30 aug met pastoor H Hermens om 9.30 uur
Zaterdag 5 sept met pastoor H Hermens
Zondag 6 september met pastoor H Hermens om 9.30

U moet zich aanmelden voor Twello er kunnen 88 personen bij aanwezig zijn
De vakanties staan er weer aan te komen, het zal dit jaar anders zijn dan andere jaren, velen van ons zullen niet zo
ver weg gaan en het meer in eigen land zoeken.
Geniet van onze mooie natuur in Nederland
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Beheerder “Ons Huus”

ONS HUUS
Wij zijn weer begonnen! Op ons mooie terras ontmoeten we veel gasten. We maken met velen een
praatje en horen nu vaak dat men Nederland aan het herontdekken is ☺, aangezien men nog niet naar
het buitenland kan om daar vakantie te vieren….
Onze softijsmachine doet weer goed z’n best om velen van een heerlijk ijsje te voorzien.
Ook hebben we nu huisgemaakte wafels, met vers fruit en slagroom, op de kaart.
Vergaderingen van verenigingen, Lavanda met kleine groepjes; gelukkig start zo langzamerhand het
een en ander weer op.
Wij wensen iedereen een mooie zomer en een hele fijne vakantie. Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!
Hartelijke groet,
Ben & Gina

Het Dorpshuis is gesloten op donderdag 16 juli en het weekend van 1 en 2 augustus.
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk
Tot ziens in Ons Huus!
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Bredeschool Antonius De Vecht
Na de lange tijd waarin alle leerlingen thuis onderwijs kregen kunnen ze nu eindelijk weer naar school.
Op brede school Antonius in de Vecht zijn we van start gegaan met het thema ‘Groei en leven’.
Er wordt intensief en met veel plezier gewerkt aan verschillende opdrachten.
Unit A:
Wat is er nou mooier dan de cyclus van de vlinder helemaal te volgen?
De cyclus werd uitgebreid besproken en het proces kan nu ook elke dag bekeken worden, van eitje tot
vlinder (Koolwitje). Tijdens het proces kwamen er mooie vragen van de leerlingen, want wat eet een
rups nou eigenlijk? En hoe eet een vlinder? Mooie onderzoeksvragen waar
we antwoorden op hebben gezocht. “Juf, deze noem ik Rupsielief”.

Unit B:
Alles wat je aandacht geeft groeit!
Dat geldt ook voor de zaadjes die uitgroeien tot tomaten- en slaplanten.
De leerlingen zorgen ervoor dat ze voldoende licht en water krijgen.
De tomatenplant had een steuntje nodig, gelukkig lagen er buiten nog stokken om
steun te bouwen. Zo kan ook deze plant weer verder groeien.
Unit C
“Juf, ik heb een hele grote spin gevonden!”
Unit C is erg druk met het zoeken van insecten. Naast het alleen bekijken en zoeken van de insecten, maken ze er ook een
presentatie over. Hierbij worden ook insecten nagebouwd van het constructiemateriaal op school. Hoeveel poten heeft die
spin?
Unit D
Hoe ziet het menselijk lichaam er vanbinnen uit? De leerlingen in Unit D gaan op onderzoek uit. Ze onderzoeken de botten van dieren en bouwen het skelet van het menselijk lichaam na. Daarnaast wordt er
ook aandacht besteed aan het groeien van een zaadje tot plant. Wat heeft een
zaadje nodig om te kunnen groeien?

Na maanden thuis kunnen we eindelijk weer samen ontdekkend leren!
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Vlag van Beemte-Broekland.
Er zijn 4 ontwerpen gemaakt voor een mooie vlag van Beemte-Broekland .
Hier kun je het gele en groene vlak zien als weiland/veld en het blauwe vlak als kanaal / grift.
Gebruik maken van de kleuren in de Gelderse vlag (Beemte-Broekland is een Gelders
dorp)
Als je dan de middelste baan zwart(A50) maakt en dan links boven een boom logo en
rechts onder een koeienkop, dan refereer je aan de natuur de landbouw (Korenaren)
en de A50 die het gebied doorsnijd.

A

B

C

D

Geef u mening welke vlag u het mooiste vindt via
bb.beemtebroekland@gmail.com
De meeste stemmen gelden.
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