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PCBO De Diamant 1 

Nieuws van 

PCBO De Dia-

mant – 

Beemte 

Wat een rare 

maand hebben 

we achter de 

rug. Na 3 we-

ken thuis wer-

ken met op-

drachten via 

Parro en werk-

boekjes ge-

maakt door de 

juffen, zijn we allemaal uitgenodigd om plaats te nemen in verschillende online classrooms. We heb-

ben een classroom “Taal”, “Spelling”, “Begrijpend lezen” en “Rekenen”.  

Hier staan iedere dag de instructies die we moeten volgen en de lessen die we moeten maken. Als het 

werk af is maken we daar foto’s of bestanden van en die leveren we dan in, zodat de juffen kunnen 

kijken hoe we het gedaan hebben en of we wel/geen verlengde instructie nodig hebben.  

Dit was best wel even wennen. Wel fijn om de juffen weer te horen tijdens de instructies. Als we vra-

gen hebben, dan kunnen we die zelf via de classrooms stellen of we sturen een berichtje via Parro. 

Daar hebben we ook nog steeds een thuiswerkpagina, waarop de juffen vertellen wie er die ochtend 

bereikbaar zijn. Ook kunnen we daar foto’s plaatsen van de dingen die ons bezig houden. Als we hard 

aan het werk zijn, als we pannenkoeken bakken, als we springen op de trampoline of als we een wan-

delingetje maken en mooie dingen zien in de natuur om ons heen. Zo zien we toch een klein beetje 

wat onze klasgenoten doen en dat is wel heel erg leuk. 

Vorige week had eigenlijk de week van de IEP zullen zijn. De kinderen van groep 8 zijn hier al het hele 

jaar mee bezig. De afsluitende toets, die voor de meeste kinderen bevestigt dat het advies van de juf 

goed is. Die toets ging alleen niet door… door de corona crisis… Dat was best even slikken voor som-

mige kinderen. Het was spannend, maar ze keken er eigenlijk ook wel heel erg naar uit. Hoe raar dat 

je je basisschool-periode afsluit zonder die eindtoets?! 

Nu komen er langzaamaan hele andere vragen… Gaat de musical wel door? Komt er een groep 8 acti-

viteit? Komt er een afscheid? Hoe? Hoe? Hoe?... De juffen weten het antwoord op deze vragen ook 

nog niet. Wat we wel weten is dat we jullie vertrek niet zo maar voorbij zullen laten gaan. We gaan er 

hoe dan ook, in welke vorm dan ook, iets van maken! Dat beloven we. 

En toen was er ineens ook een beetje hoop… Gisteravond hoorden we de minister President vertellen 

dat de basisscholen na de meivakantie, op 11 mei weer open gaan. We weten nog niet hoe dit vorm 

gaat krijgen, daar wordt nu hard aan gewerkt, maar we gaan elkaar weer ontmoeten in de school! 

Hoe fijn is dat?! De vlag gaat uit! In de volgende Ratelaar vertellen we jullie graag hoe dat allemaal is 

gegaan.  

Deze keer geen groep 8 redactie, maar iedereen van groep 6/7/8 is gevraagd om te beschrijven hoe 

zij het thuiswerken en de corona crisis ervaren.  

Voor nu wensen wij iedereen een goede gezondheid en een hele fijne vakantie!  

 

Liefs van de kinderen en de juffen van PCBO De 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, 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 

 

 

 

 

 

 

De agenda is leeg in verband met het coronavirus. Wan-

neer het Dorpshuis opengaat is bij het ter perse gaan van 

De Ratelaar niet bekend. 

Agenda  

http://www.politie.nl
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Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 
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Tafel met 4 stoelen. 1.40 bij 0.90m. 

Twee barkrukken. 

En/of 

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

Bij de lezer 2020 

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 

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

Beste lezers, 
Wat fijn dat we in deze bizarre tijd, toch nog een Ratelaar kunnen maken. Want een heleboel van ons 
normale leven ligt stil. Op straat is het rustiger, mensen gaan meer fietsen of even een stukje wandelen. 
Ouderen blijven zo veel mogelijk thuis, krijgen minder of bijna geen bezoek. Het is allemaal heel apart. 
In deze Ratelaar leest u hoe de basisscholen en de Beemte en de Vecht hun onderwijs geven momen-
teel. U leest verhalen van kinderen hoe ze het thuis onderwijs krijgen ervaren. Onderwijzers die als dank 
een bloemetje krijgen van de ouders.  
Jammer is het ook dat het de opening van het terras van het Dorpshuis niet door kon gaan. Ik fietste er 
van de week langs en zag een mooi speelhuisje staan voor de kinderen. Hopelijk veranderen de tijden en 
kunnen we er een kopje koffie drinken in de zomer.  
En dan het Beemterfeest dat kan ook niet doorgaan. Het is voor het eerst in mijn leven dat we niet naar 
het mooiste feest van het jaar gaan. De saamhorigheid, gezelligheid, de muziek, de spelletjes en niet te 
vergeten de optocht, wat zullen wij het missen. Op naar een mooi feest in 2021!  
In de bijdrage van de BBVBB leest u dat de glasvezel eindelijk onderweg is in de Beemte. Maar ook plan-
nen met weilanden vol zonnepanelen. Wat jammer dat we daar in deze tijd niet even met elkaar over 
kunnen sparren.  
Heeft u een bijdrage voor onze volgende Ratelaar? Mail deze dan gerust. Het is in deze tijd natuurlijk 
leuk om een goed gevulde Ratelaar te bezorgen. Laten we elkaar op de hoogte houden van alles op deze 
manier. Pas goed op elkaar, zorg voor elkaar en blijf boven alles GEZOND.  
 

Namens de redactie, 
Marjan van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Wat leven we momenteel in een onzekere en moei-
lijke tijd, alles is nu zo anders op dit moment. Voor 
de kwetsbare personen onder ons is dit ook ang-
stig, ze zitten vaak gekluisterd aan hun wo-
ning. Kinderen die niet naar school kunnen en druk 
thuis aan het studeren zijn en online lessen vol-
gen. Sommige mensen die momenteel geen werk 
hebben of thuis aan het werk zijn, de ondernemers 
die het moeilijk hebben, kortom er gebeurt van al-
les om ons heen.  
Maar wat kan een buurtschap dan toch ook weer 
mooi zijn er komt vaak hulp van alle kanten er wor-
den door kinderen, familie, buurt bewoners bood-
schappen gehaald, bordje eten gebracht en noem 
maar op, mooi om te zien dat we op zulke momen-
ten weer voor elkaar klaar staan.  
We hopen natuurlijk met elkaar dat het leven lang-
zamerhand weer verbeterd, maar dat zal nog wel 
een lange weg te gaan zijn maar laten we ervoor 
elkaar zijn in deze tijd!  
Voor ons als bestuur van de BBVBB staat alles nu 
ook op een laag pitje. We hadden een paar afspra-
ken staan met de gemeente maar deze konden 
door de crisis helaas ook niet doorgaan. We hebben 
wel met elkaar mail en telefonische contact.  
 
*De steigers bij de Ramsbrug 
en Stadhoudersmolen/Korte Vellert daar hadden we 
al 2 keer een afspraak voor gepland met 2 pers van 
de gemeente, maar helaas deze konden niet door-
gaan. Er staat een nieuwe afspraak in mei we 
wachten af of die gaat lukken.  
 
*Klimaatbosje driehoekje Stadhoudersmolen/
Korte Vellert daar zouden binnenkort de informatie 
avonden voor buurtbewoners zijn, eind april. Maar 
deze gaan op dit moment ook niet door, we wach-
ten op de provincie wanneer ze hiermee verder 
gaan, want daar hebben we ook nog heel wat vra-
gen over. 
  
*Zonneparken daar heeft u in de vorige Ratelaar 
al veel over kunnen lezen, dit speelt in alle dorpen 
Klarenbeek heeft initiatief genomen en een brief 
opgesteld waar wij, als buurtschap, ons ook bij 
hebben aangesloten om in de coronatijd even uit-
stel aan te vragen. Het is een grote zorg om te ho-
ren hoeveel hectare zonnepanelen er geplaatst 
gaan worden. 
 
Dan zie je toevallig op het internet dat er ook een 
plan ligt om zonnepanelen te gaan plaatsen aan de 
Beemterweg (Landgoed Schipper). Het zou 
triest zijn als dit zonder goed overleg, wat nu in co-
ronatijd niet mogelijk is, doorgang vindt.  
Samen staan we sterk! 

Zo is er ook een actiegroep in de Beemte waar wij 
contacten mee hebben, fijn om zo samen met el-
kaar hierover te praten. Er is nu op dit moment 
mail- en belcontact, maar in de toekomst zullen we 
elkaar persoonlijk spreken. Wij kunnen op dit mo-
ment weinig nieuws vertellen hierover maar zodra 
we meer weten hoort u en leest u het in de Rate-
laar. Voor meer vragen kunt u ook terecht bij Ha-
rold van Ganzenwinkel 
senior beleidsadviseur duurzaamheid  
T 055 580 2445  |  M 06 27 18 90 
70  |  E h.vanganzenwinkel@apeldoorn.nl 
  
*Ondergrondse containers hier hebben we met 
de gemeente weer over gesproken om extra onder-
grondse containers te laten plaatsten voor de men-
sen die in Broekland wonen.  
Het zag er in eerste instantie positief uit om op de 
plek Broeklanderweg richting De Vecht, voorbij 
de Werler en voor de Gaete weg, extra ondergrond-
se containers te plaatsten, maar helaas er liggen te 
veel kabels in de grond.  
Heeft u nog een plek in gedachten mail het dan 
naar bb.beemtebroekland@gmail.com  
En komt u onderweg gedumpt afval tegen bel dan 
naar de buitenlijn: 14055 zo houden we Beem-
te Broekland schoon.  
 
*Leden geld : Het was de bedoeling dat we na de 
ledenvergadering hiermee gingen starten om alles 
in orde te maken en u op de hoogte te brengen 
door middel van een brief. Maar helaas door de co-
rona komen wij voor de veiligheid nu niet bij el-
kaar, zodra dit weer mag is dit het eerste punt 
waar wij mee aan de slag gaan.  
 
*glasvezel aanleg buitenaf is gestart mooi om te 
zien dat er nu een begin is gemaakt in 
de Beemte. De start is gemaakt bij de Drostendijk 
en langzamerhand gaan ze verder de Beemte in.  
 
*Ontwerp Vlag Zoals bij u bekend is is er een ont-
werp voor een Beemter vlag binnen gekomen, deze 
schets is in de ledenvergadering gepresenteerd. 
Maar wij zouden het erg leuk vinden om meer ont-
werpen binnen te krijgen, heeft u een leuk idee 
mail het dan naar 
bb.beemtebroekland@gmail.com De gemeente stelt 
het ook op prijs want de mooiste vlag komt dan in 
het gemeente huis te hangen. 
 
Wij willen jullie in deze moeilijke tijd veel gezond-
heid toe wensen, en kunnen wij iets betekenen mail 
ons dan gerust.  
Groet, Ilona, Wilma, Wim, Ineke en Helga. 

Geachte dorpsraden, 
Er is een nieuwe regeling voor initiatieven van inwoners rond de coronacrisis.  

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Sociale-initiatieven-COVID-19 

mailto:h.vanganzenwinkel@apeldoorn.nl
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Sociale-initiatieven-COVID-19
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

Oorlogsmonument 
Broekland 

Uitstel onthulling oorlog Mo-
nument. 
 
Dag allemaal even een update wat betreft 
plaatsing van het monument, wij zitten op dit 
moment in een nare en moeilijke tijd en mo-
gen niet bij elkaar komen. Ik ben dan ook be-
zig om de datum die gepland stond voor 29 
mei te verplaatsen. Ik had dan ook graag nu 
een nieuwe datum door gegeven ergens in 
September of oktober, in ieder geval na de 
zomervakantie, maar dit stuit op veel proble-
men want het moet bij allemaal die er bij be-
trokken zijn ook allemaal maar weer in elkaar 
passen, maar uiteindelijk zal het wel goed ko-
men. 
 
In ieder geval gaan de werkzaamheden aan 
het monument gewoon door, en ben ik dan 
ook benieuwd hoe het uiteindelijke eind resul-
taat zal zijn. Op papier is het mooi, nu in de 
praktijk nog. Ik hoop in de volgende ratelaar 
dan ook de definitieve datum te kunnen geven 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 

Oranjefeest Beemte Broekland 
 

Tijdens de ledenvergadering van de OVBB op 20 februari, werd traditioneel het feestprogramma voor 
het komende Oranjefeest bekend gemaakt. Het programma werd met goede zin ontvangen door de 
aanwezige leden. Er werd druk gesproken over de aankleding, over de kermis, de tent en het gezellige 
terras voor de tent…. 
Ondertussen zijn we ruim 2 maanden én een illusie verder. Alles wat normaal was is ineens taboe. Geen 
school, geen sport, geen spelende kinderen op straat, geen/nauwelijks contact met familie, vrienden en 
buren. Maar bovenal: geen veilig gevoel, zorgen om de gezondheid van onszelf en onze dierbaren.  
Angstvallig worden alle aanbevelingen over hygiëne en het mijden van contacten trouw opgevolgd, 
maar het blijft nagelbijten.  
De twijfel over de voortgang van het Oranjefeest was bij het bestuur in maart al aanwezig. Toch bleven 
we (tegen beter weten in) hopen dat er snelle vooruitgang zou zijn in de bestrijding van het Corona-
virus.  Op dinsdag 21 april maakte de Minister-President bekend dat er geen feesten en festivals gehou-
den mogen worden tot 1 september. Daarom zullen alle festiviteiten voor het Oranjefeest in 2020 geen 
doorgang vinden. Het voelt vreemd om ineens een feest te annuleren terwijl we in andere jaren in deze 
periode juist met veel plezier aan het organiseren zijn.  
Maar hoeveel teleurstelling dit ons als Beemtenaar ook brengt, gezondheid gaat boven alles!  Een feest 
is alleen een feest als er iets te vieren valt en iedereen plezier heeft.  Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen voor het Oranjefeest 2021.  
Voor nu wensen wij iedereen gezondheid en kracht toe om deze moeilijke tijd door te komen, in het bij-
zonder onze leden, sponsoren, vrijwilligers, scholen, kerk en verenigingen.  
 

Namens het bestuur OVBB 
Ronald Ganzevles 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

We hadden het allemaal leuk uitgedacht : 
De opening van het nieuwe terras én de viering van 
het 55 jarig bestaan samen vieren op 25 april ui-
teraard buiten en met een gezellige live muziek en 
hapjes en drankjes. Helaas gooit het inmiddels zeer 
bekende virus even roet in het eten. Toch willen we 
graag met u een klein feestje vieren. Immers u 
was er ook toen we vroegen om mee te doen aan 
de crowdfundingsactie om het geld voor het terras 
bij elkaar te krijgen. Daarom willen we u nu vragen 
om uw mooiste, leukste, gekste foto van dorpshuis 
Ons Huus of het sportveld met ons te delen. We 
hopen natuurlijk dat er heel veel foto's uit de oude 
doos gedeeld worden b.v. van het samen maken 
van kerstbakjes, oliebollen bakken, paaseieren zoe-
ken, Oranjefeest vieren. Zomaar een paar activitei-
ten die "vrogger" altijd plaatsvonden in en om het 
dorpshuis. Maar foto 's van nu zijn natuurlijk ook 
heel welkom. De mooiste foto gaan we vergroten 
en ophangen. Dan kunt u er nog eens naar kijken 

als u gezellig bij ons komt na corona.   
Stuur de foto per mail naar infodorps-
huisbb@gmail.com of per gewone post naar 
Beemterweg 25a, 7341 PB Beemte Broekland. 
 

55 jaar dorpshuis Ons Huus…… wat mogen we ei-
genlijk met z’n allen trots zijn dat dit kon en nog 
steeds kan. Met wisselende besturen en met wisse-
lende beheerders maar nog steeds staat Ons Huus 
recht overeind. Komende maand zouden we de 
voorjaarledenvergadering gaan houden met onze 
leden waarin ook de cijfers van het vorig jaar be-
sproken zouden worden. Dat kan helaas niet door-
gaan. Gelukkig zijn die cijfers niet zo spannend en 
gaan we gewoon, met een beetje beleid en aan-
dacht deze crisis overleven! Op verzoek van de ge-
meente Apeldoorn hebben we aangegeven wat we 
aan inkomsten gaan missen deze maanden. Wel-
licht kan er een compensatie vanuit de gemeente 
of provincie Gelderland komen? We zullen het af-
wachten…..  
 

Saamhorigheid heeft deze hele situatie wel opgele-
verd. Meer dan ooit tevoren is iedereen bezig om 

samen dingen te 
doen en er te zijn 
voor de ander. We 
merkten dit ook 
tijdens Konings-
dag. Wat een leuk 
initiatief om bij 
iedereen in Beem-
te- Broekland 
tompoucen rond 
te brengen. En 
wat een organisa-
tie. Maar zo super 

om te mogen en kunnen doen met alle verenigin-
gen samen. Zullen we dit voor de toekomst maar 
vast houden? Gewoon samen gaan met die ba-
naan? 
 

Samen werken is ook altijd het motto met onze 
klussendagen. Die helaas ook niet door konden 
gaan . Gelukkig zijn er wel betrokken vrijwilligers 
die bv even (nou ja even…) het onkruid weghaal-
den uit de nieuwe aanplant en meteen maar even 

water gaven. Dank je wel Ab! 
 
Zo liggen er nog wat klussen te wachten: wat bin-
nendeuren die geschilderd moeten worden, wat 
plintjes plakken enz. Bent u vrij en denkt u na het 
lezen hiervan: “och dat kan ik wel eens doen op 
een mooie dag” neem dan even contact op met Ar-
nold Apeldoorn( telnr:06 51693580)  Hij kan pre-
cies uitleggen wat de bedoeling is. 
Als het café en het terras weer opengaan zal daar 
ook een leuke lounge set staan. Dit was een wens 
van Ben en Gina en gelukkig hebben we nog wat 
centen gevonden om deze wens in te willigen. De 
set is inmiddels gebeitst door een tweetal bestuurs-
leden en moet dus tegen een regenbuitje kunnen. 
Ook  het boombankje rond de “zomer in Gelder-
land” boom hopen we dan te hebben staan evenals 
een leuk speelhuisje voor de allerkleinsten.. 
 

En dan een laatste bericht; onze penningmeester 
gaat er vandoor. Gelukkig niet met de kascenten 
maar ze gaat verhuizen naar Vaassen. En daarom 
komen we nu met een oproep: wie wil dit van Mar-
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

tine overnemen?  Wees niet bang : u hoeft geen financiële verslagen of jaarrapporten op te stel-
len. Dat doet Ester Hagen- van Orden voor ons. Overigens ook geheel vrijwillig. Waarvoor na-
tuurlijk ook dit jaar weer onze dank! 
En zo staat bovenstaand stukje vol met initiatieven die we samen kunnen en mogen doen als 
inwoners van Beemte -Broekland 
Een hartelijke groet van het bestuur en denk in de zomer, als de tijden weer een beetje normaal 
worden ook nog es even aan onze beheerders Ben en Gina. Koop een lekker ijsje of bakje patat 

bij hen. De openingstijden vind u altijd in 
deze Ratelaar. 
 

Martine, Mettie, Henk,  Jorrit, Arnold 
#samensterk # BeemteBroekland 
#gezondheidvoorop 
 

speelhuisje voor de allerkleinste wat op 
het terras komt te staan. 
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PCBO De Diamant 2 

Bijdragen van de kinderen thuis: 
 
Ik vind corona niet leuk. Omdat ik niet naar school kan, dat is verve-
lend. Ik wil weer spelen met vriendinnen en sporten. Het is wel leuk 
dat we elke dag fietsen en picknicken, skeeleren en buiten spelen.  

Groetjes Maartje 
 
 
Ik kan nu niet naar school en dat is niet leuk. Ik vind het best moei-
lijk om mijn huiswerk te maken.  
maar ik kan nu wel lekker thuis blijven en buiten spelen en met kin-
deren uit de buurt buiten spelen. Fijn dat we straks weer een beetje 
naar school kunnen 

Groetjes Jinte 
 
 
Eigenlijk zouden we nu op 
school zitten maar dat 
kan niet vanwege het co-
ronavirus. Daarom werken we thuis. Ik vind dat je op 
school fijner kan werken en ik zit ook liever op school, 
maar dat kan nu niet. Thuis werken is ook wel leuk maar 
dan wil je eigenlijk liever spelen dan werken. Dat kan pas 
als je klaar bent met je werk. Gelukkig regent het niet zo 
vaak en kun je lekker buitenspelen. We hebben lammetjes 
gekregen en dat is heel leuk. Misschien mogen we na de 
meivakantie weer naar school en dat hoop ik wel want an-
ders ga je je wel vervelen.  

Gemaakt door Sofie 
 
 
Ik vind het jammer dat we niet naar school mogen, maar 

het thuiswerken gaat heel goed. 's Ochtends begin ik altijd met schoolwerk en dan ga ik 's middags al-
tijd lekker buiten spelen. Ik kom nergens, alleen ga ik soms bij buren paardrijden, dat is heel leuk. Ik 
ben wel heel blij dat we straks weer naar school mogen want ik mis iedereen. 

Groetjes Yazz  
 
 

Ik vind het thuiswerken eigenlijk niet zo 
erg want je bent gewoon aan het werk 
voor school maar je bent niet op school! 
Maar nu mis ik natuurlijk wel de juffen en 
mijn vriendjes en vriendinnetjes. Via de 
computer krijgen we uitleg van de juffen 
en horen we hun stemmen. 
Als ik niet met huiswerk bezig ben, speel 
ik vaak buiten met mijn broertje op de 
trampoline, ga tekenen of knutselen. Om 
toch even te kletsen video bel ik met 
vriendinnetjes of samen een spelletje 
doen via de tablet. Soms wandelen of fiet-
sen we een rondje met mama.  
Ik vind het jammer dat ik nou niet naar 
volleybal trainen kan en nu doe ik dat sa-
men met mijn vader. Hopelijk mogen we 
snel weer naar school,   

Groetjes Femke Bouwmeester 
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Corona voor mij 

Ik vind het anders, want ik kan niet naar school dat is irri-

tant, want ik kan niet alles aan mijn moeder vragen, want zij 

weet niet alles over mijn werk en de juf weet het wel Maar 

het is ook fijn om thuis te zijn, want als je klaar bent dan 

kan het zijn dat het nog schooltijd is.   

Ik hoop dat ik en me klasgenoten gouw weer naar school 

kunnen. 

Gemaakt door Jarno 

 

  

Coronavrijheid  

’s Avonds zit ik lekker alle  afleveringen van Shaun het 

Schaap te kijken. Verdeeld over de dag zit ik op de laptop. 

En zo af en toe verhuizen we spullen van opa Hans en oma 

Akkie. Verdeeld over de dag zit ik huiswerk te maken; dit 

vind ik niet leuk. Wat 

mij betreft moeten we 

helemaal vrij krijgen en lekker thuis voor jezelf hebben. We zijn 2 

keer in landal geweest en ik vond het jammer dat alle faciliteiten 

gesloten waren.                                         

Verslag Lucas 

 

 

Een tijdje geleden kregen we te horen dat we niet meer naar 

school mochten. In het begin dacht ik hoe ga ik het aanpakken? 

Maar inmiddels ben ik eigenlijk wel aan het thuiszitten en thuis-

werken gewend ! Ik vind het vooral leuk om nu veel buiten te 

zijn, en creatief te zijn. Gelukkig mogen we 11 mei weer naar 

school    

van Laura  

 

Thuis werken 

Ik begin ’s ochtends 

gelijk met school werk. We moeten bijv. Rekenen, spelling 

en taal doen, daar hebben we dan weer verschillende op-

drachten voor. Ik zit net als op school tot 14:45 aan school 

werk te werken. Tussendoor heb ik natuurlijk wel pauzes, 

dan ga ik vaak naar buiten skeeleren ook ga ik tussendoor 

wat eten. Na school ga ik vaak knutselen zo maak ik bijv. 

snail mails, dat is een soort kaart en dan met allemaal klei-

ne knutselspulletjes erin, die ruil ik dan met andere kin-

deren. Ook maak ik kaartjes met verschillende teksten en 

opdrukjes. Al met al heb ik me dus best vermaakt de laatste 

weken, maar ik mis wel de gezelligheid in de klas ook mis ik 

de activiteiten naast rekenen, spelling en taal. Dit is mijn 

verhaal over hoe ik de corona tijd beleef.                                             

Groetjes Rosan 

 

 

PCBO De Diamant 3 

Zie verder pagina:31 
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Nieuws uit De Vecht 1 

Ook in de Vecht is het leven natuurlijk totaal an-
ders dan anders, het verenigingsleven ligt hele-
maal stil en de school, VenL en Café De Groot zijn 
ook gesloten. Toch proberen we samen er het bes-
te van te maken en zijn we er toch voor elkaar. Dit 
blijkt wel uit een paar mooie voorbeelden. 
 
Viooltjes met Pasen 
In de dagen voor Pasen brachten de bestuursleden 
van Plaatselijk Belang De Vecht mensen in De 
Vecht en omstreken een bakje met mooie violen 
met een kaartje met paaswens om zo iedereen 
toch even een hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke tijd. Dit werd enorm gewaardeerd en de 
bedankjes kwamen van alle kanten binnen; via  

 
Facebook, whatsapp, email en natuurlijk persoon-
lijk! De prachtige violen werden mede aangeboden 
door Bloemkwekerij J. Albers van de Zuidbroeks-
weg. 
 
 
‘Thuis in de Vecht’ 
Een ander leuk initiatief kwam van Karin Lagerweij 
(op Facebook te vinden onder 
@pieceofkatefotografie). Vanwege corona verviel al 
haar fotowerk, maar naar een idee van William 
Rutte (die bekende families thuis fotografeerde, 
bijvoorbeeld bij de voordeur, in de tuin of door het 

raam), startte ze met het project "Thuis in De 
Vecht". Ze startte met wat buren en vriendinnen 
maar al snel hadden meer mensen interesse. 1 a 2 
avonden per week scheurt Karin op de fiets of met 
de auto van het ene naar het andere gezin. Som-
mige gezinnen spreekt ze alleen maar door het 
raam en ook als een foto in de tuin of bij de deur 
gemaakt wordt, is er altijd 1,5 meter afstand. Zelf 
vind Karin het ontzettend leuk om te doen en heeft 
ze inmiddels al 23 gezinnen gefotografeerd en er 
staan er alweer 5 op de planning! Voor de families 
die gefotografeerd worden is zo'n foto een mooi 
aandenken aan deze tijd. Ben je na het lezen van 
dit artikel enthousiast geworden, woon je in de 
Vecht (of ben je betrokken via school of V&L of De 
Vrogge Reuiers of noem maar op!) en zou je het 
ook leuk vinden om te worden gefotografeerd? 
Stuur dan een berichtje via www.pieceofkate.nl. 
 
 
 

Projecten 
Ondanks alle maatregelen door corona wordt er 
achter de schermen verder gewerkt aan een mooi-
er De Vecht.  
 
Bloembakken 
Helaas zijn een aantal van de bloembakken, te zien 
bij binnenkomst van De Vecht, door vandalen ver-
nield. PB De Vecht is nu, samen met Theo Doorn 
(die altijd zorgt voor mooie bloemen in de bakken 
en deze ook super verzorgd), bezig met het zorgen 
voor vervangende bloembakken. Zo blijft de bin-
nenkomst in de Vecht ook in de toekomst fleurig! 
 
Project ‘De Molenstomp’ 
In de Vecht staat de Molenstomp (op de plek van 
LMB de Vecht). Nu nog een beetje verlaten, maar 
daar gaat verandering in komen. Een speciale 
commissie i.s.m. PB de Vecht is bezig om een plan 
te maken om de ruimte om de molenstomp heen 

Een mooi voorbeeld van een foto door Karin 
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Nieuws uit De Vecht 2 

een mooi plekje te geven, met name geschikt voor 
kinderen. Ideeën van omwonenden zijn meegeno-
men en het projectplan wordt nu geschreven. Als 

het plan klaar is zullen we na het binnenhalen van 

de nodige subsidies er hopelijk snel een prachtplek 
van kunnen maken!    
 

Heeft u ook bin-
ding met De Vecht 
en wilt u ook uw 
steentje bijdra-
gen? Meld je dan 
aan als bestuurslid 
voor PB de Vecht, 
we heten je graag 
welkom! 
 
We wensen ieder-
een sterkte in de-
ze coronatijd en…
Pas goed op jezelf 
en elkaar! 
 
Groeten van Plaat-
selijk Belang De 
Vecht  
Volg ons op Face-
book onder  

PlaatselijkBelang-
DeVecht 

Familie Albers in de Kas (foto door Karin Lagerweij, zie ‘Thuis in de Vecht’) 

De Molenstomp zal een ontmoetingsplek worden 
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Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broek-
land, 
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 

 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap delen u mede 
dat er geen diensten worden gehouden.  
Nadere mededelingen volgen. 

Online diensten vanuit de Wilhelminakerk in mei 2020, 
www.wilhelminakerk.com  Tabblad Uitzendingen 
 
03 mei  Dienst met Ds. J.A. Al – van Holst  
17 mei.  Dienst Drs. L.C. Bulens, Apeldoorn 
24 mei   Dienst met Dhr. E. Fokkema, Twello  
31 mei  Dienst met Ds. J.A. Al – van Holst 
    1e Pinksterdag 
  
Eventuele wijzigingen in het preekrooster worden bekend gemaakt op de websi-
te 
www.wilhelminakerk.com, tabblad “Nieuws”. Maar ook het tabblad “Nieuwsbrief” 
biedt vaak interessante informatie. 

Verbondenheid 
 
De meeste kinderen vinden het fijn om straks na de meivakantie hun vriendjes en vriendinnetjes weer te 
zien op school! En de juffen en meesters natuurlijk. 
 
Helaas zijn er nog veel verhalen over zieken en mensen die overlijden. Er zijn nog een heel aantal maat-
regelen van kracht. Veel is nog niet mogelijk. Het valt de een zwaarder dan de ander.  
Ook voor de Wilhelminakerk is het voorlopig niet mogelijk om kerkdiensten met mensen in de kerk te 
houden. Gelukkig is het wel mogelijk om onlinediensten te beluisteren via www.wilhelminakerk.com on-
der de knop ‘uitzendingen’. 
Zo kunnen we toch met elkaar verbonden zijn. 
 
Mocht u iemand kennen die zich eenzaam voelt, geef het door!  
Via dominee@wilhelminakerk.com of tel. 0575-565884 
 
Hartelijke groet, in verbondenheid, ds. Jolanda Al 

De beheerder van “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
Zoals zoveel horeca zaken is het Dorpshuis helaas ook tij-
delijk gesloten. Dus grijpen we nu de kans om extra 
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren, zodat straks al-
les weer spic en span is. Wanneer we weer open mogen 
zien wij jullie graag op ons nieuwe terras voor een lekker 
kopje koffie, een heerlijk soft ijsje, een verkoelend drankje, 
voor ieder wat wils. 
 
 

Hopelijk tot gauw, 
Hartelijke groet Ben & Gina 

http://www.wilhelminakerk.com
http://www.wilhelminakerk.com
http://www.wilhelminakerk.com
mailto:dominee@wilhelminakerk.com
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Antonius school De Vecht 1 

Thuisonderwijs op de Antoniusschool 
 
De afgelopen weken verliepen geheel anders op de Antoniusschool.  
Werken achter de computer, contact met kinderen via Google Meet (video bellen) en Socialschools, 
werken in een leeg schoolgebouw of vanuit de huiskamer. Wat was het ineens anders en wennen. De 
kinderen hadden contact met de leerkracht via videobellen. Tijdens het videobellen gingen de lessen 
door maar was er ook tijd om met elkaar te praten, het portfolio van elkaar te bekijken even te dan-
sen/zingen of een spelletje te doen. Het was heel fijn om op deze manier contact met elkaar te hou-
den. De kinderen werkten thuis verder aan de taken van school en lieten heel veel mooie foto’s/video’s 
en berichten hierover zien in hun portfolio. Want wat werd er ook thuis hard door iedereen gewerkt. 
We bleven met thema’s werken en boden ook veel creatieve opdrachten aan. Het was iedere dag weer 
een feestje om alle portfolio’s te openen, foto’s te bekijken en filmpjes te zien van de kinderen.  
 
Gisteren werd het personeel verrast door de ouders van de Antoniusschool. Wij kregen allemaal een 
mand vol bloemen als dank voor alle filmpjes, contact en onlinelessen. Heel erg bedankt alle ouders! 
Wij zijn heel blij dat alles door kon gaan en hebben heel veel zin om onze deuren weer te openen. 
 
Fijne vakantie allemaal en tot snel weer op school! 
 
Hartelijke groeten van het team van de Antoniusschool. 
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