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PCBO De Diamant Beemte 1 

Vanuit  de Directie van PCBO de Diamant – Beemte  
 
Op het moment dat ik dit schrijf staat de herfstvakantie voor de deur. Het waren intensieve weken 
waarin we mee mochten bewegen met alle informatie die op ons afkwam. Dit betekende dat we alert 
moesten zijn, maar vooral datgene moesten doen waar we goed in zijn en dat is natuurlijk onze kin-
deren lesgeven. 

Wat zijn er mooie dingen ontstaan vooral het werken met de nieuwe methodes geeft veel plezier en 
energie. 
Fijn dat sommige dingen bij het oude blijven. Zo kon dierendag, een grote traditie bij ons op school, in 
aangepaste vorm doorgang vinden. Geweldig om te zien hoe ouders en grootouders hun best doen om 
hierin met ons mee te werken aan een Coronaveilige setting, zodat onze kinderen hier toch van kunnen 
genieten. 
Mooi om te zien hoe de kinderen van groep 3 in zo’n korte tijd al boekjes kunnen lezen, een wereld 
gaat voor ze open. Tijdens de Kinderboekenweek zijn er prachtige boekendozen en tekeningen ge-
maakt met verschillende opdrachten. Ook mochten de kinderen reizen in een zelfgemaak-
te tijdmachine, van groep 1 t/m 8 konden ze een QR code scannen en dan kregen ze een filmpje uit die 
tijd te zien, de betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen hierover was prachtig om te zien. 
In de vorige Ratelaar schreef ik u over het monument in Broekland georganiseerd door Frits Bouw-
meester, dit kan helaas niet doorgaan maar gelukkig kon Frits wel op school komen om de kinderen 
over een stuk geschiedenis te  vertellen. De kinderen, juffen en Frits waren erg enthousiast u leest ver-
derop in de Ratelaar hier meer over. 
Na de herfstvakantie gaan we richting Sinterklaas en Kerst we hopen dat deze mooie tradities op ge-
paste wijze toch doorgang kunnen vinden. 
Voor nu wens ik een rustige tijd, geniet met degenen die u lief zijn en pas goed op u zelf. 

Hartelijke groet, Anneke Kamps, Locatieleider de Diamant Beemte. 
 
Iedere dinsdagochtend rekencircuit 
 
Iedere dinsdag nemen we aan het eind van de ochtend tijd om te oefenen met rekenen via rekenspel-
len. Dit zijn spellen van Met Sprongen Vooruit, Rekensprint of oefeningen van bv. Internet. Groep 8 
helpt bij het begeleiden van groep 1/2. Daarna pakken ze een eigen rekenspel. Er worden clusters ge-
maakt van groep 3/4, 5/6 en 7/8. De kinderen van groep 7/8 hebben zelf aan de hand van instructievi-
deo’s op YouTube uitgezocht hoe ze de spellen van MSV moeten spelen. Dit leggen ze daarna ook uit 
aan andere groepjes. Groep 3/4 en groep 5/6 worden op niveau ingedeeld en krijgen spellen om te oe-
fenen die op of net boven hun kunnen liggen. Gedurende 4 weken oefenen ze met 2 spellen. Hierdoor 
gaan ze zich de lesstof beter eigen maken. Na 4 weken krijgen ze 2 andere spellen. Zo wisselen we 
steeds door. Het is erg leuk om te zien hoe fanatiek de kinderen hier in zijn. Spelend leren is een 

kracht 
waar we 
graag 
gebruik 
van ma-
ken.  
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Algemene informatie 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

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

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

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
 

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

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 
Beemterweg 79 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

http://www.politie.nl
mailto:deratelaar@gmail.com
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Klussendag Ons Huus 10 oktober 
 

Wat een werk is er weer verzet tijdens de klussendag.  
Vrijdagavond kwamen de van Goghs, Picassos en Karel Appels 
van de Oranjevereniging al in actie om de deuren van de gym-
zaal te schilderen.  
 
Zaterdagochtend gingen de overige klussers aan de slag: aan-
sluiting maken voor oplaadpunt elektrische fietsen, luifel aan de 
voorkant opknappen, lekkage aan de achterkant verhelpen, heg-
gen knippen, putten schoonmaken, de schuur op het sportveld 
opruimen en spullen binnenzetten, verlichting aan de voorkant 
onder de luifel aanbrengen.  
 
Wat een toppers, dank je wel allemaal! 

Klussen dag 10 oktober jl. 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 november 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 
 

Agenda  

Bij de lezer 2020 

Di 3 + 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2021 

Di 2 + wo 3 febr 

 
 

Pietenochtend 28 november  

9.45 in het Dorpshuis 

Beste lezers, 
Wat fijn dat de Ratelaar toch gewoon gemaakt kan worden in deze rare tijd. Dat er ondanks dat er bij-
na geen activiteiten zijn, wij u toch op de hoogte kunnen houden van het één en ander in onze buurt. 
Dat we bijvoorbeeld over een tijdje een eigen Beemte vlag kunnen bestellen. Ook iets wat toch heel 
erg leuk is dat we bij gelegenheden onze eigen Beemte vlag kunnen laten wapperen. 
 
Leuk om te lezen dat in een tijd waarin bijna alle activiteiten zijn afgelast de Oldtimer Club Beemte 
Broekland op aangepaste wijze toch een mooie toertocht heeft kunnen rijden. En aansluitend toch op 
gepaste manier samen een hapje konden eten. Zie verderop in deze Ratelaar het verslag en foto’s. 
Ook laat Mariska Disbergen ons weer weten wat de opbrengst van de collecte voor de KWF kankerbe-
strijding is geweest. Tenminste een gedeelte daarvan. En ze zoekt nieuwe collectanten. Dus heeft u 
nog ergens tijd over? Geef het aan en zet u in voor dit goede doel. 
 
Ook staan er weer een aantal mededelingen in dat activiteiten niet door kunnen gaan. Of soms op aan-
gepaste wijze. En wat denkt u van Sinterklaas? Deze kan onze kinderen ook niet bezoeken dit jaar. 
Maar deze club vrijwilligers wil wel een leuke pietenochtend organiseren. Dat is fijn voor de kinderen in 
onze buurt. Fijn dat ze niet worden vergeten. 
 
Wilt u nog iets aanleveren voor de laatste Ratelaar van 2020? Het nummer dat in december uitkomt, 
doe dit dan voor 15 november. Hopelijk kunnen wij dan in december een goed gevulde Ratelaar voor u 
maken. Ik wens u veel leesplezier toe. 
 
Namens de redactie, 
Marjan van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 
We hebben de laatste maanden niet stil gezeten als bestuur, er 
zijn veel dingen wat ons als Beemtenaren erg bezig houdt, vooral 
over de zonneparken is veel te vertellen. Hieronder een verslag 
wat er allemaal gaande is. Maar er zijn ook leuke nieuwtjes te ver-
tellen, ga er even voor zitten en lees De Ratelaar weer eens rustig 
door zodat u weer een beetje op de hoogte bent van alle ontwik-
kelingen. 
 
Allereerst de vlag, in De Ratelaar van december kunt u lezen hoe u de vlag kunt bestellen en bij wie 
van de bestuursleden u hem af kan halen en wat de kosten zullen zijn. 
Wat zou het mooi zijn als er vele Beemtenaren straks de vlag hebben wapperen, nog heel even geduld 
dus. 
 
Schepje bij het kanaal Stadhoudersmolen/Kanaal Noord 
Dit loopt nog steeds. Er zijn een aantal gesprekken geweest met de gemeente Apeldoorn. De Gemeente 
en wij zijn nader tot elkaar gekomen en er moet nu alleen nog een omgevingsvergunning aangevraagd 
worden. Hier ontkomen we niet aan. De aanvraag is 6 oktober de deur uit gegaan en binnen 8 weken 
wordt er een beslissing genomen.  
daarna komt er ook nog een bezwaartermijn van 6 weken waarin buurtbewoners bezwaar kunnen indie-
nen. Nog even geduld dus. Hopelijk word dit alles in het komend voorjaar gerealiseerd. 
 
De steigers bij de Ramsbrug en driehoekje Stadhoudersmolen /Kanaal Noord 
De aannemer is al druk de steigers op maat aan het maken.  
Wanneer de steigers geplaatst gaan worden is nog niet bekend. Het hangt er van af wanneer de aan-
nemer tijd heeft. Dat is dus even afwachten.  
Uiteindelijk komt het wel goed zullen we maar hopen. 
 
Monumentaal hekje rondom de boom Bellertstraat/Oude Beemterweg wordt door Rene de Reus smede-
rij uit Vaassen gerestaureerd. Eind dit jaar wordt het weer teruggeplaatst. 
 
Zonneparken 
Als je over de A1 van Apeldoorn naar Deventer rijdt valt het immense zonnepark onmiddellijk op. En 
binnenkort is dat ook bij ons het geval. 
De laatste tijd is er veel te doen over de zonneparken en Beemte Broekland hangt vol met spandoeken 
waarop wij onze zorgen uiten. 
Inmiddels wordt op verschillende fronten aandacht gevraagd voor de naderende misvorming van ons 
gebied. De groep Bloemkampen, Beemte-Centrum en natuurlijk ook BBvBB timmeren hard aan de weg. 
In de Ratelaar heeft BBvBB  al in 2018 aandacht gevraagd voor de min of meer sluipende 
‘verzonneparking’ van het gebied, eerst bij de Bloemkampen, later bij de Wetering, langs het Kanaal 
aan de overkant en tot onze grote schrik ook in het centrum van ons dorp. Zie kaartje 
De Bloemkampgroep voelde zich in het begin best een beetje ‘alleen staan’. Het leefde nog niet bij ie-
dereen en daarmee voelen we ook de eerste effecten van het nieuwe beleid van de Gemeente om bur-
gers tegen elkaar uit te spelen in plaats van samen te laten werken. Dit is een nogal forse beschuldi-
ging, maar je kunt je niet aan de indruk onttrekken dat de Gemeente geen open kaart speelt. 
 
In de gemeentelijke stukken staat bijvoorbeeld dat ‘de bevolking in 2015 al uitvoerig geconsulteerd is’ 
en dat we zorgvuldig met het oude cultuurlandschap moeten omgaan waarbij het bekende kookboek 
richtinggevend is, dat er in 2017-2018 pilots gehouden zijn waarop daarna het beleid gebaseerd zal 
worden, dat er in de dorpskom - dus tussen de komborden - geen panelen komen en dat omwonenden 
uitvoerig betrokken worden etc. Dat consulteren van bewoners is niet gebeurd, de pilots moeten nog 
starten en toch gaat de gemeente al door en als klap op de vuurpijl blijkt “midden in het dorp Beemte” 
voor de gemeente geen probleem. 
 
Het effect van al onze (inspreek) reacties is dat op aandringen van de Gemeenteraad in de vergadering 
van 15 oktober het college heeft toegezegd om in november/december een evaluatie te houden over 
het Afwegingskader Zonneparken. 
Dat moeten we dus goed in de gaten houden. In ieder geval moet het college in opdracht van de Raad 
de communicatie met de bevolking veel actiever oppakken. 
 
De acties hebben ook geleid tot een betere afstemming tussen de groep Bloemkampen, de Centrum-
groep en de BBvBB. Wij laten ons als dorp niet door de gemeente uit elkaar spelen en strijden eens-
gezind voor behoud van gebied. 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Een deel van de parken is vergund en een deel moet nog vergund worden. 
Het zou natuurlijk prachtig zijn als we de gemeente op andere gedachten kunnen brengen. 
Niet alle stroom voor Apeldoorn hoeft in het eigen gebied opgewekt te worden. Wat dat betreft houdt de 
gemeente zich niet eens aan haar eigen beleid. De wethouder zegt dat je de stroom moet opwekken 
waar het gebruikt wordt, maar 80% van de stroom in onze gemeente wordt verbruikt door de bedrijven. 
Dan moet je de stroom ook op de bedrijventerreinen opwekken en niet in een kwetsbaar gebied waar 
juist weinig stroom verbruikt wordt.  
Als de gemeente stelt dat een vijftal parken stroom opwekt voor 13.000 huishoudens is het maar de 
vraag of die stroom naar huishoudens gaat.  
Een indringende reportage uit Noord Holland toonde aan dat alle stroom van een groot windmolenpark 
rechtstreeks naar het bedrijfsleven gaat en niet naar huishoudens. 
 
Hieronder enkele beleidsuitspraken van de gemeente: 
 

Voor een zonnepark hoeft geen milieueffectrapport te worden gemaakt “vanwege ontbreken van be-
langrijke nadelige gevolgen voor het milieu”  Terwijl het hele milieu onder die panelen af zal ster-
ven en de grond ‘voorgoed’ onbruikbaar wordt voor de landbouw. 

Over ons landschap: “Ons buitengebied is mooi en dat willen we graag zo houden. Het gaat om het 
karakter en beeldkwaliteit van het landschap, de cultuurhistorische waarde, de recreatie, etc. 
Voor alle ontwikkelingen in het landschap geldt dan ook dat een goede ruimtelijke inpassing ver-
plicht is. Op welke manieren dat kan heeft de gemeente Apeldoorn beschreven in de zogenoemde 
Kookboeken: voor het landschap, de dorpen en de stad. De apeldoornse ontwerpvoorwaarden 
voor zonneparken bouwen daarop voort” 

“De broeklanden moeten we open houden” 
 
Er is nu (zomer 2019) al één zonnepark in Apeldoorn, Zonnepark Zuidbroek, van ca vier hectare. Daar-
naast heeft het pilottraject geleid tot een vergunning voor vierlocaties, bij elkaar ca. 55 ha. Wanneer de-
ze zonneparken zijn aangelegd is er in totaal een vermogen voor elektriciteitsopwekking voor zo’n 
13.000 huishoudens. 

 
 
Nieuwe zonnepark-initiatieven 
Verschillende initiatiefnemers van nieuwe zonnepark-initiatieven hebben zich inmiddels bij de gemeente 
gemeld, met deze initiatieven: 

TP Solar - Zonnepark Apeldoorn-Zuid 

Meer informatie op de website van TP Solar 

 TP Solar - Zonnepark Beemte Broekland 

Meer informatie op de website van TP Solar 

 Solar Fields - Zonnepark De Somp 

Locatie Hectare Vermogen (MWp) 
Stroom voor hoe-
veel huishoudens 

Beemte Broekland 
(pilot) 

28 hectare 25 MWp 6.400 

Wenumseveld 
(pilot) 

20 hectare 15,5 MWp 4.200 

IJsseldijk 
(pilot) 

4,2 hectare 4 MWp 1070 

Brinkenweg 
(pilot) 

4,5  hectare 2,5 MWp 700 

Zonnepark Zuid-
broek 

4,2 3,5 800 

https://tpsolar.nl/essential_grid/de-groene-wig/
https://tpsolar.nl/
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Meer informatie op de website van Solar Fields  

 BHM Solar - Zonnepark Vaassensche Broek 

Meer informatie op de website van BHM Solar 

 BHM Solar – Zonnepark De Beemte 

Meer informatie op de website van BHM Solar 

 Statkraft – Zonnepark Apeldoorn hoek A50/spoorweg (Woudhuizerweg) 

Meer informatie op de website van Statkraft  

 Solar Century - Zonnepark Loenen 

Meer informatie op de website van https://www.solarcentury.com/nl/ of via Bas.vandenHeuvel@solarcentury.com. 

 Fam. Kraaij - Zonnepark Woudhuizermark 

 

Kaartje: de blauwe gebieden zijn vergund, de rode nog niet 
 
Contributie 
In deze periode van corona zitten we 
helaas weer in een gedeeltelijke Lock 
down en kunnen we elkaar niet fysiek 
ontmoeten. Voor de  BBVBB  is dit erg 
lastig, omdat we ook nog eens een 
aantal wisselingen in ons bestuur heb-
ben, maar gelukkig kunnen we toch 3 
nieuwe bestuursleden verwelkomen, 
zodat we de taken weer wat kunnen 
verdelen. Wel is er nog steeds een 
vacature voor een extra bestuurslid. 
Graag willen wij nu dan ook weer pro-
beren om orde op zaken stellen. 
Aangezien de onkosten wel doorgaan 
zoals bijvoorbeeld van De Ratelaar, dit 
is een van de grootste kostenposten, 
maar houdt ons wel op de hoogte van 
wat er in deze buurtschap gebeurt. 
In 2016 zijn  we begonnen om onze 
contributie zoveel mogelijk met een 
automatische machtiging te innen. 
We hebben van verschillende leden al 
een machtiging mogen ontvangen. 
Voor de leden die geen machtiging 
hebben afgegeven en nog niet betaald 
hebben, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn de 
contributie van 2020  over te maken 
op: Rekening 
nr.NL35RABO0393115496  van 
BBVBB onder vermelding van naam 
en adres. 
De contributie bedraagt € 5,00 per ka-
lenderjaar. 
 
Alvast onze hartelijke dank hiervoor.  
Ilona, Ineke, Jan, Wim, Wilma, Helga 

https://www.solarfields.nl/
https://www.bhmsolar.nl/vaassenschebroek-zonneweide
https://bhmsolar.nl/debeemte-zonneweide
https://www.statkraft.nl/zon/onze-projecten/zonnepark-apeldoorn-hoek-a50spoorweg---initiatief/
https://www.solarcentury.com/nl/
mailto:Bas.vandenHeuvel@solarcentury.com
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Oldtimer Club Beemte Broekland 

Toertocht 26 september 2020 van de  “Oldtimer 
Club Beemte Broekland” 
 
Op zaterdag 26 september hebben wij onze jaarlijk-
se toertocht verreden, met redelijk goed weer. In 
verband met de corona perikelen hebben wij het dit 
jaar in een kleine groep gehouden, wij hebben een 
app groep waar ongeveer 35 personen inzitten alle-
maal hier uit de buurt. En hadden besloten om niet 
meer dan 40 trekkers toe te laten normaal 70 á 80 
stuks, excuus aan diegene die hebben gebeld en 
een nee hoorden. Wij hopen als bestuur natuurlijk 
dat het er vol-
gend jaar an-
ders uitziet. Al-
tijd positief blij-
ven denken 
”het is nooit zo 
donker of het 
wordt weer 
licht”. 
 
Verder met de 
tocht, tegen 
9.00 uur kwa-
men de eerste 
personen al aan 
tuffen. Het 
Dorpshuis Ons 
Huus was zo 
ingericht dat 
het een richting 
verkeer was 
voorkant in en achterkant weer uit. Na het aanmel-
den en inschrijven van naam en adres was het de 
tijd voor de koffie met krentenbrood. Alle mensen 
zaten op de richtlijnen en afstand van de RIVM en 
dat kon prima zo, veel meer personen zou ook niet 
kunnen. 
 
Tegen 10.15 
kwam de stoet 
in beweging, 
aan een mooie 
tocht die door 
Jan Wolters 
weer tot in de 
puntjes was uit-
gezet, waarna 
het door de 
kern van de 
Beemte naar 
Wenum ging, 
door over de 
Jonas waar het 
zandpad de 
Hafkamperen-
kweg genomen 
werd. Over de 
Noord kant van 
Vaassen langs het Emstergat (zo noemen wij dit 
nog steeds) langs de Noordkant van Emst naar 
Zuuk. Richting Oene daar het Apeldoorns kanaal 
over en zo slingerend naar de IJssel naar onze su-

per pauze plek aan een waterplas. Rustig onze tijd 
genomen omdat de tocht met zo’n kleine groep 
soepel en snel verloopt. Fred Rijckenberg die veel 
voor Vaassen actief doet kwam nog een mooie serie 
foto’s maken, (kijk even op hun site) deze hierbij 
afgedrukt zijn ook van hem. Weer verder met de rit 
bij de IJssel uitgekomen, richting Terwolde om er 
aan de Noordkant weer in te gaan en daar slinge-
rend achter de vecht uitgekomen, om de Gaterweg 
in te schieten door ons mooie Broekland nu nog 
zonder zonnepanelen (maar die komen er wel) uit 
te komen in de Beemte Bij Dorpshuis Ons Huus 

waar de beheer-
ders alles weer in 
de een richting 
verkeer route had-
den ingericht. Te-
gen 16.00 kwam 
het eten op de ta-
fel. Andere jaren 
hadden wij een 
B.B.Q. aan het 
eind, maar door-
dat je dan met 
veel personen bij 
elkaar staat is ge-
kozen voor de chi-
nees die door de 
beheerders werd 
opgeschept waar-
door alles weer 
volgens de richtlij-
nen werd uitge-

voerd. Terug kijkend is alles prima verlopen maar 
meer personen hadden er ook niet moeten zijn. Met 
dank aan iedereen die heeft meegereden en zich 
uitmuntend aan de regels heeft gehouden, zo kan 
het dus ook. 
 

Wil dan ook mijn 
dank zeggen aan 
Gert- jan Engel en 
Ben Achterkamp 
voor de verkeers-
begeleiding want 
zonder hen gaat 
het feest niet 
door.  
Fred Rijckenberg 
voor de foto’s. 
De beheerders/
bediening Ben, 
Gina en Alie, en 
natuurlijk niet te 
vergeten Jan Wol-
ters, Jaap Gerrit-
sen,  Martie Lie-
venstroo, Marinus 
Kraassenberg en 
Ab Vos. 

 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
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Uitstel plaatsing monument  

Beste lezers, 
zoals iedereen heeft kunnen lezen in het Vaassens weekblad van begin oktober, heb ik besloten om de 
onthulling van het oorlog monument in Broekland op 23 oktober 2020 uit te stellen. 
 
De regels voor het corona, die tot 20 oktober gelden gaven grote problemen voor de onthulling op die 
datum. In een schrijven voor de ratelaar van oktober zag alles er nog een  beetje gunstig uit. Na vele 
aanpassingen wat betreft de genodigden was er bij de update van eind september bijna niets meer van 
over. Het bleek dat er nog maar 40 personen bij aanwezig mochten zijn inclusief de kinderen dat was 
veel te weinig. Je kunt toch moeilijk iemand die zich er voor heeft ingezet niet uitnodigen. Dat gaat te-
gen alle normen in. 
 
Om niet iemand tekort te doen speciaal de sponsoren, want na afloop in het dorpshuis mogen maar 30 
personen aanwezig zijn. Ben ik dan ook tot dit besluit gekomen. 
 
Alles was gereed voor de opening, de pilaar voor het monument staat er al. Het is dus ook jammer, 
maar wij gaan nu voor een nieuwe datum in de zomer van 2021. En maar hopen dat iedereen, die wil 
hierbij aanwezig kan zijn, en dat het corona onder controle is. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 

In verband met de nieuwe regels die nu, in oktober gelden, zie ik het niet zitten om de fototentoonstel-
ling op 8 november door te laten gaan.  
Zoals ik er nu tegen aankijk zal er de eerste tijd niet veel veranderen en is de anderhalve meter moeilijk 
te handhaven voor mij, maar ook voor anderen. Ook de 30 personen geeft waarschijnlijk problemen om 
die in goede banen te leiden.  
Vandaar dit besluit. Volgend jaar hopelijk weer betere tijden. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 

Uitstel fototentoonstelling 8 november 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Nieuws uit groep 1-2  
 
Groep 1-2 heeft de afgelopen tijd gewerkt over het thema: Ridders, kastelen en prinsessen. Toen we 
begonnen met het thema ontvingen we een brief van Ridder Ruighart. Een ridder die eigenlijk niet zo 
goed weet hoe hij een goede ridder kan zijn. De kinderen van groep 1-2 sturen de ridder elke week fo-
to’s van dingen die de kinderen knutselen om zo de ridder te helpen om een echte ridder te worden. Zo 
hebben de kinderen een helm gemaakt van papier marché, kastelen gebouwd, zwaarden gemaakt en 
ook sierraden en handspiegels gemaakt om de prinsessen als cadeautjes te geven. Ook weten de kin-
deren verschillende onderdelen van een kasteel te benoemen zoals de ophaalbrug, kantelen en een 
slotgracht. Heel erg knap! 

 

Leesplezier op PCBO De Diamant – Beemte  
 EN TOEN?  
Ter gelegenheid van het thema van de Kinderboekenweek hebben we een tijdmachi-
ne in elkaar gezet. De kinderen scanden de qr codes en keken 
naar filmpjes, informatieve instructies en een quiz. 
Zo  leerden ze veel over ridders en kastelen.  
Tijdens de muzieklessen leerden de kinderen de tekst en het 
dansje van het themalied: Tijdmachien  
In de verschillende groepen lazen we het boek ‘Held op sok-
ken’. Met behulp van een power point keken we naar de prachti-
ge platen met mooie details en genoten we van de tekst op 
rijm. Daarna speelden we het verhaal uit.   
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 maakten  bij hun eigen lievelingsboek 
een ‘boekendoos’.   
Met de doos lieten ze aan anderen zien waar het verhaal over ging en gaven ze informatie over de   
schrijver en de illustrator. Ook gaven ze een uitleg waarom ze hun boek zo mooi vinden.   
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PCBO De Diamant Beemte 3 

 Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
Het eerste deel van dit schooljaar zit er al weer op. Wat vliegt de tijd. 
We hebben al weer herfstvakantie. Eigenlijk zaten we er net lekker in 
en hebben we het gevoel dat deze vakantie een paar weekjes te 
vroeg komt. Er is ook weer zo veel gebeurd sinds de vorige Ratelaar. 
Zo is juf Joy bij ons gestart. Iedere donderdag komt zij bij ons stage 
lopen en dat vinden we erg leuk. Ze heeft ons al muziekles gegeven, 
waarbij we mochten meezingen met de ukelele en moesten we een 
spreekcanon uitvoeren. Dat was erg pittig, maar vooral ook erg leuk. 
Het lukte ons om dit uiteindelijk zelfs met 4 groepen uit te voeren! 
We hopen dat juf Joy een leerzame tijd in onze groep gaat hebben. 
Wij hebben het in ieder geval erg naar ons zin dit jaar. Iedereen is betrokken bij en met elkaar. Wan-
neer iemand er niet is, dan missen we hem/haar ook echt en wordt er naar diegene gevraagd. Tuurlijk 
zijn er bij ons ook wel eens dingetjes die niet zo leuk zijn, dat gebeurt vast in iedere groep, maar we 
proberen het altijd op een goede manier met elkaar op te lossen en alles bespreekbaar te maken. Al-
leen op die manier kunnen we allemaal met plezier naar school gaan en kunnen we onszelf verder ont-
wikkelen. 
Graag nemen wij alle lezers ook deze maand weer mee in hetgeen wij allemaal hebben meegemaakt in 
en met onze bovenbouwgroep. Veel leesplezier.  

 
De maand oktober is bij ons op school altijd wel een heel bijzondere maand. Wij doen namelijk ieder 
jaar heel actief aan dierendag. Even waren we bang dat het dit jaar door de Corona misschien niet 
door zou kunnen gaan, maar de juffen vinden dat dit zo’n belangrijke traditie is, dat ze toch een ma-
nier gevonden hebben om alles wel door te laten gaan. Van tevoren moesten alle kinderen aangeven of 
en met welk dier ze naar school zouden komen. Iedereen kreeg een vaste plek.  
Hier ging dan de ouder van het kind met het dier zitten op een kruk. De ouders bleven dan bij de die-
ren zitten, zodat wij overal langs konden lopen om te kijken.  
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PCBO De Diamant Beemte 4 

Er mochten helaas geen andere ouders op het plein komen, maar wij hebben op deze manier wel heel 
erg kunnen genieten van de honden, konijnen, cavia’s, geitjes, ratjes, het biggetje en de kip. Wat 
vonden we het gaaf dat Jurre met zijn eigen tractor het schoolplein kwam opgereden met 2 geitjes in 
de aanhanger. Verder mocht iedereen zijn/haar knuffel meenemen, dus er is heel veel geknuffeld. Dit 
jaar waren er helaas geen grote dieren, maar wie weet dat die volgend jaar weer komen, als we geen 
rekening meer hoeven te houden met de Coronaregels. 
 
Iedere maandag komen we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 in de hal 
bij elkaar. We bespreken dan de afspraak van de week. Alle bouwen mo-
gen vertellen hoe ze die week bezig zijn geweest met de afspraak en we 
krijgen een nieuwe afspraak van juf Shannon, waar de week erop mee aan 
de slag gaan. We hebben hiervoor een hele mooie poster gekregen. Hierop 
staat een grote diamant. In de facetten van de diamant staan onze afspra-
ken. Hiervan staat er dus iedere week één centraal.  
 
Net voor de Kinderboekenweek van start ging, hadden juf Eliza en juf Mary 
een tijdmachine besteld voor de school. Eigenlijk was hier niet genoeg geld 
voor had juf Anneke gezegd, maar toen hadden de juffen een aanbieding 
gevonden en mocht het wel. We kwamen met alle kinderen van groep 1 t/
m 8 bij elkaar voor de onthulling van de tijdmachine, maar toen bleek er 
toch iets te zijn misgegaan. De juffen waren een beetje in paniek, toen ze 
ontdekten dat de tijdmachine als bouwpakket geleverd was… We hebben 
met de hele school deze machine opgebouwd en toen hij klaar was, moch-

ten we gaan tijd-
reizen. Dit was erg leuk. Als je genoeg gereisd 
had, kon je ook nog een quiz maken om te 
kijken wat je allemaal geleerd had. Dit was 
echt super vet! 
 
Vorige week kwam de opa van Femke op 
school. Hij kwam van alles vertellen over het 
monument dat hier in de Beemte onthuld gaat 
worden ter herinnering aan een gebeurtenis in 
de oorlog. Dit was heel erg interessant (zie 
bijdrage groep 8 redactie). 
 
Tot slot stond afgelopen maand ook in het te-
ken van de kinderpostzegels. Alle kinderen 
van groep 6/7/8 hebben ontzettend hun best 
gedaan om heel veel geld op te halen voor 
kinderen die geen veilige thuisomgeving heb-
ben. We zijn dan ook erg trots om te kunnen 

vertellen dan wij met 19 kinderen meer dan €2000,00 hebben opgehaald!!!    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals u kunt lezen, hebben we weer heel veel beleefd met en geleerd van elkaar. Wij wensen iedereen 
een hele fijne herfstvakantie en we kijken er naar uit om u ook in de volgende Ratelaar weer te mogen 
bijpraten over alles wat ons in de bovenbouw bezighoudt.                
Groeten van de bovenbouw. 
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Van onze groep 8 redactie:     
Geschiedenis over de 2e Wereldoorlog met opa Frits, de opa van Femke 
 
Op vrijdag 4 oktober hadden we met 5/6/7/8 voor geschiedenis het over de tweede wereldoorlog. Frits 
Bouwmeester kwam vertellen over een vliegtuig dat in Beemte broekland was neergestort, over een 
monument en de spullen die hij had gevonden en gekregen. Hij vertelde over het vliegtuig dat de men-
sen in het vliegtuig eruit moesten springen met een parachute en dat een iemand aan de staart van 
het vliegtuig was blijven haken omdat hij er verkeerd uit was gesprongen hij heeft het helaas niet 
overleefd. Hij vertelde ook dat er een monument komt bij het viaduct. Hij had ook allemaal spulletjes 
meegenomen en dat liet hij aan ons zien. Hij had bijvoorbeeld oude kranten mee, etensbonnen en een 
oude radio. En heel misschien mogen we bij zijn museum (thuis) kijken!  
 
We hebben een paar kinderen gevraagd wat zij ervan vonden: 
Jens (gr. 6): Heel indrukwekkend!                                                                                                                                      
Isa (gr. 7): Ik vond het heel leuk en interessant.                                                                                                            
Daan (gr. 8): Gaaf en heel interessant          Geschreven door: Femke en Mandy 
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Seniorensoos 

Beheerder “Ons Huus” 

                                                      
Helaas ligt door de corona de laatste tijd alles behoorlijk stil. 
Zo ook de soos, sinds april is er geen soos meer geweest, erg jammer om elkaar op deze manier niet te 
zien, wij hopen dat een ieder in goede gezondheid verkeerd, want dat is toch wel het allerbelangrijkste. 
Het blijft voor ons ook elke keer weer lastig wanneer je weer kunt gaan starten, maar omdat we met 
een kwetsbare groep zijn lijkt het ons verstandig om nog even te wachten met de start van de soos, hoe 
graag we ook weer willen beginnen. 
 
We hadden al weer veel activiteiten op de planning staan die we allemaal hebben moeten afzeggen. Er 
zou iemand van de rijschool komen om weer het 1 en ander over het verkeer te vertellen want het word 
als maar drukker op de weg en de verkeerssituaties veranderen nog al eens, hier gaan we in de toe-
komst zeker een nieuwe afspraak voor maken. 
 
In juni was het de bedoeling om naar de vogeltuin in Klarenbeek te gaan was ook de vraag van de groep 
of dit een keer mogelijk was, tuurlijk als er geen corona was is dat zeker mogelijk, we hopen dit in 2021 
te kunnen realiseren. 
 
Het is altijd leuk als mensen met ideeën komen, heeft u iets leuks in gedachten geef het aan en wij 
gaan kijken of dit gaat lukken. 
En we hebben ook de afsluiting van het seizoen moeten missen de gezellige gourmet middag. In sep-
tember stelde Fam van Loo de tuin beschikbaar om samen een kallebas op te maken, helaas kon dit ook 
niet plaats vinden. 
Het is nog een erg onzekere tijd allemaal we hebben ook nog geen idee wanneer we weer met de soos 
van start gaan. 
Zodra we weer gaan beginnen nemen we contact met u op. 
 
Helaas kregen wij ook nog het trieste nieuws te horen dat mw. Jeths op 87 jarige leeftijd is overleden, 
wij wensen de familie, vrienden en kennissen veel sterkte met het verlies. 
Tot slot wensen wij iedereen een goede gezondheid toe en hopen elkaar gauw weer te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groet Ilona, Wilma en Helga 

      
ONS HUUS 
 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van de overheid en overleg met de gemeente zijn wij, tot 
nader bericht, helaas weer gesloten.  
 
 

De cafetaria en het eetcafé zijn wel open op                     
zaterdag en zondag tussen 17.00 en 19.00 uur  
voor het afhalen van snacks of een maaltijd.            .  
 
Elk weekend hebben we een actie met een  
afhaalmenu, deze wordt gepubliceerd op Facebook      .  
 
Wilt u meer informatie hierover of  
gebruik maken van de actie dan  
graag even bellen met Ben, tel. 06 2728 4949 
 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina 
                                                                                                    
Tot ziens in Ons Huus!  
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Sv Ven L De Vecht 

Sv V en L nog duurzamer! 
 
De hele corona tijd is iedereen niet in de koude kle-
ren gaan zitten. Zeker hier bij V en L miste ieder-
een het balletje trappen  tijdens de trainingen met 
het  team op het veld, de wedstrijden, de derde 
helft , de clubavond , eigenlijk gewoon alles. Maar 
langzaamaan starten we weer op, de trainingen zijn 
begonnen, er worden weer wedstrijden gepland, de 
kantine wordt Corona-proof ingericht en de flessen 
desinfectans staan klaar. 
 
Maar ondertussen is er op ons sportpark wel ge-

werkt. Niet alleen ligt de grasmat er groen bij, door 

tomeloze inzet van onze vrijwilligers, maar ook is V 

en L is z’n geheel GROENER geworden. Twee jaar 

terug waren we namelijk  de eerste sportvereniging 

in gemeente Voorst die ledverlichting op het sport-

veld kreeg, en nu zijn op het dak van onze kantine  

zonnepanelen geplaatst! Na toestemming van onze 

leden tijdens de laatste ledenvergadering, is dat 

proces in werking gezet, berekeningen gemaakt  en 

in de derde week van juli werden  36 panelen ge-

plaatst, genoeg voor eigen verbruik. Door Installa-

tie techniek De Vecht werden ze aangesloten en 

sinds eind juli draait de voetbalvereniging in de 

Vecht  “ op groene stroom”. Tevens werd de koel 

en vries apparatuur in de  keuken vervangen door 

energie zuinige exemplaren , zodat de energie re-

kening een flink stuk lager uitpakt!    
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Collectes 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2020 
 
In de eerste week van september vond weer de jaarlijkse collecte van het KWF plaats. Met inachtneming 
van de coronaregels zijn de collectanten bij u aan de deur geweest. 

De collecte heeft in Beemte Broekland € 1.245,86 opgebracht. Dit bedrag is exclusief de 

donaties via de QR-code.  
Namens het KWF dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Ook dank ik hierbij de collectanten voor hun inzet. 
 
Het was dit jaar wederom mogelijk om via de QR-code te doneren. Hiervan is ook gebruik gemaakt. De-
ze donaties komen rechtstreeks binnen op de bankrekening van het KWF en zijn dus niet meegeteld in 
de bovengenoemde opbrengst. Landelijk is gebleken dat er dit jaar fors meer gebruik gemaakt is van 
deze mogelijkheid tot doneren. Veel mensen hebben immers geen contant geld meer in huis.  
 
Ellen Pelgröm –van der Haar heeft aangegeven te willen stoppen als collectant in verband met haar ver-
huizing naar Epe. Zij was sinds 2006 actief en heeft dus 15 jaar voor het KWF gecollecteerd, waarvan 
een aantal jaren met hulp van haar moeder, Gonnie van der Haar. Ellen en Gonnie, namens het KWF, 
heel veel dank voor jullie inzet al die jaren! 
 
In verband met bovenstaande ben ik op zoek naar collectanten voor het rondje Broeklanderweg (vanaf 
de Werler), Bellertstraat, Achterbroek en Goorland.  
Wil jij ons helpen om geld op te halen voor wetenschappelijk kankeronderzoek? 

Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 06 1452 7816 of via e-mail  

mariskadisbergen@icloud.com. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mariska Disbergen 

Wijkhoofd KWF Beemte Broekland 

Verstandelijk  Gehandicapten en het Revalidatiefonds  is samen gebundeld in (2018) ,  

 voor de ………….GEHANDICAPTE  MEDEMENSEN ………………..!!!!!!!!! 

COLLECTE OPBRENGST :::::   HANDICAPNL  2020 ::::: 

 Van……..     BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O  !!!!! 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  :::::::  1.055,76  euro ::::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank,  namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 

Opbrengst Collecte Nierstichting 
Ook dit jaar waren de vrijwilligers weer op stap voor het goede doel. Ze zijn in de week van 14 septem-
ber of persoonlijk langs geweest of hebben een kaartje met QR code in de brievenbus bij uw achtergela-
ten.  

De totale opbrengst in de wijk was € 414,46. 

Hartelijk dank voor de inzet en voor het geven! 
Het team van vrijwilligers is trouw, maar klein op het moment. Lijkt het u iets om bij de collecte mee te 
lopen, of kent u iemand met belangstelling? 
Dan kunt uw zich informeren bij Eva Tremel- wijkcoördinator Collecte Nierstichting in Beemte Broekland. 
Tel: 06 24286164 
   
Vriendelijke groet 
 Eva 

mailto:mariskadisbergen@icloud.com
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Sinterklaas 
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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 

In verband met de corona zijn er in Vaassen geen weekendvieringen 
 
In Twello 
 
Op zaterdag 7 november komt Mgr. Hoogenboom naar Twello voor een besloten  
Vormselviering. De Vormelingen mogen een beperkt aantal gasten uitnodigen  totaal 30 personen 
 
De zondagviering is om 10.00 uur via de livestream  dus zonder parochianen 
Er zullen 4 koorzangers worden uitgenodigd , uit de verschillende geloofsgemeenschappen uit de parochie. 
 
U kunt kijken via de HH Franciscus en Clara parochie of via uitzending gemist en dan de datum en Twello, dan 
bent u rechtstreeks verbonden met de parochie op zondag 10.00 uur. 
 
Hopende dat we het virus zo voorblijven.  Hoe de richtlijnen aan en pas goed op uzelf en de naasten 
 
Geloofsgemeenschap H Antonius 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
November 2020: 
 
01 nov.  10.00 uur  Dienst met Ds. H.W.J. Faassen 
04 nov.  19.30 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       Dankdag (doorgang onder voorbehoud) 
08 nov.  10.00 uur  Dienst met Ds. L.C. Bulens 
15 nov.  10.00 uur  Dienst met Ds. H. Boter 
22 nov.  10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       Gedachteniszondag 
29 nov.  10.00 uur  Drs. E. Fokkema, Twello   
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Kerstkaart  
Nodig : stevig wit en gekleurd papier  
           kerst of ander mooi papieren -  lintje 60 cm of langer             als versiering 
plaatjes b.v. sterretjes paletjes  
Knip labels als voorbeeld en de letters plak de letters erop,  
Maak 2 gaatjes in de labels voor het lintje of touwtje om op te hangen.  
En nu versieren maar. Je kunt ze ook nog vergroten en voor het raam hangen.  
Succes groetjes Ineke  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Knippen en plakken 
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Klussen dag 10 oktober jl. 
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Klussen dag 10 oktober jl. 


