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Vanuit de directie van PCBO De Diamant – Beemte 
 
Na een heerlijke vakantie zijn we 
weer gestart op school. Helaas heb-
ben we nog steeds beperkende maat-
regelen in verband met Covid-19. 
Maar gelukkig kunnen alle kinderen 
gewoon naar school. We zijn gestart 
met de Fonkelweken om elkaar zo 
goed mogelijk te leren kennen, we 
hebben een mooie poster gemaakt 
met hierop onze afspraken. Deze 
komt te hangen in iedere groep. Het 
afgelopen jaar heb ik u vaak verteld 
over onze schooltuin misschien bent u 
wel eens langs de school gelopen en 
heeft u onze mooie bloemen/
moestuin gezien. Eindelijk hebben we 
kunnen genieten van onze tuin samen 
met de kinderen. 
De kinderen werken om de beurt in 
de tuin en ook onze hulpouders zijn 
regelmatig in de tuin te vinden  om 
ons te helpen de tuin onkruidvrij te 
houden. Ook hebben de kinderen de 
boontjes, bietjes gekookt en ge-
proefd. Wat leuk dat de opzet van on-
ze tuin zo goed bijdraagt aan het on-
derwijs aan onze kinderen. Ook de 
gieters met prachtige dahlia’s zijn ie-
dere keer weer een feest om naar te 
kijken. 
In de vakantie is onze Buitenschoolse opvang ook helemaal vernieuwd, er is geschilderd en samen met 
Doomijn helemaal opnieuw ingericht. Het is prachtig geworden! 
Op het moment dat u de Ratelaar krijgt zijn de kinderen van groep 6,7 en 8 al op kamp geweest in Nun-
speet. Dit was een mooie start van een nieuw schooljaar evenals onze viering met de muzikant om het 
schooljaar met alle 27 basisscholen gezamenlijk te openen. 
De komende tijd staat in het teken van Ridders en kastelen en zullen wij met de hele school het prenten-
boek “een held op sokken” uitwerken. Dit thema komt voort uit de Kinderboekenweek dat als thema 
heeft: ‘en toen? ‘ Samen geschiedenis maken en beleven, wat op 
de Beemte natuurlijk helemaal van toepassing is waar ouders, 
opa’s en oma’s ook al naar de Beemterschool gingen. 
Ook gaan we het monument in Broekland adopteren als school en 
zal Frits Bouwmeester dit stukje geschiedenis met de kinderen 
delen. Voor nu wens ik u een mooie nazomer toe.      
Hartelijke groet, Anneke Kamps van der List, Locatieleider de Dia-
mant Beemte. 
 
 
Groep 3 gaat rekenen 
 
Wat een kanjers! 7 kinderen telt onze groep 3. We zijn gestart 
met allemaal rekenspellen. Iedereen kan al heel erg goed tellen 
en getallen herkennen en benoemen. Echt zo knap! We weten 
ook al zo veel vingerbeelden te benoemen.  
We hebben hier al een paar keer mee geoefend. 
Iedereen had er zo veel zin in om te beginnen. Heerlijk! Ook het 
op de computer aan de slag met rekenen vinden we helemaal het 
einde. 

PCBO De Diamant Beemte 1 
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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 

In deze rare tijd van corona is het wel leuk om iemand een kaartje te sturen, 
Even laten weten dat je aan iemand denk. 
Nodig: wit kaartje 21 x 15 cm 
              restje geel rood papier 
 lijm  
Vouw het kaartje dubbel wordt dan 10,5 x 15 cm 
Teken het mondkapje als voorbeeld alleen op de voorkant, en knip of snij de zwarte lijnen uit. 
Teken een cirkel van ongeveer  8 cm met een smile erin van rood of geel en plak dit op binnenkant van 
het kaartje op de andere zijde zie voorbeeld.( rondje teken om b.v. een glas) tekst kun je zelf aanpas-
sen.  Succes Ineke G. 
I miss you – smile  

http://www.politie.nl
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 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 6 + wo 7 okt 

Di 3 + 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2021 

Di 2 + wo 3 febr 

 
10-10 Klussendag Ons Huus 

15-10 Workshop Dikke Pret Ons Huus 

23-10 Opening Monument Broeklanderweg 

Geachte lezers,  
  
Het was een bewogen maand in Beemte Broekland. Er is veel te doen rondom de zonnepanelenvelden. 
Inmiddels kunt u het aangeven via een petitie als u het niet eens bent met de komst van een zonnepark 
in Beemte Broekland. Lees de petitie eens door en onderteken hem als u wilt. De petitie vindt u online 
op petitie.nl en dan onder zonnepark-niet-in-dorpskern-beemte-broekland.  
 
De wegwerkzaamheden aan de Beemterweg zijn in volle gang. Het oude asfalt van de weg wordt ver-
vangen. Aan beide zijden van de weg komt een strook grasbetontegels en waar nodig wordt de bestra-
ting van de inritten aangepast. Je merkt dan weer eens hoeveel verkeer er door onze hoofdweg gaat. 
Het is even lastig voor al het verkeer om de juiste route te vinden weer, maar uiteindelijk wordt het er 
straks alleen maar beter van.  
 
Nog steeds zijn er beperkte activiteiten in ons dorp door het corona virus. Voorzichtig worden er weer 
wat dingen opgepakt in kleine groepen en allemaal corona proof uiteraard. Op de zondagmorgen is er 
weer dienst in de kerk en ook kunnen de kinderen elkaar weer ontmoeten bij de kidskerk en tienerkerk. 
Er zijn weer wat bijeenkomsten en workshops in Ons Huus en op 23 oktober is de onthulling van het 
monument aan de Broeklanderweg hoek Nieuwe Wetering, lees hierover op pagina 31 in de Ratelaar. 
 
Verder in deze Ratelaar nieuws van De Diamant Beemte, onze dorpshuisvereniging en nog veel meer. 
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar.  
  
Namens de redactie,  
Helen Apeldoorn 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

             We zijn als bestuur weer bij elkaar geweest en fijn om elkaar recht in de ogen te kunnen 
kijken bij een vergadering, maar wel op de afstand van anderhalve meter. 
Voorlopig zou dit ook wel zo blijven het blijft nog een onzekere tijd die ons helaas nog weleens een tijd 
zou kunnen blijven achter volgen. We hopen natuurlijk dat een ieder gezond deze tijd doorkomt. 
Maar we zitten als bestuur zeker niet stil. 
Ten eerste de zonneparken/windmolens wat ons als Beemtenaren behoorlijk bezig houd het geeft ont-
zettend veel onrust onder de buurtbewoners we moeten er toch niet aan denken dat al het groen zwart 
wordt. 
Zo hebben we regelmatig gesprekken met de gemeente en wethouder waar vele discussies naar voren 
komen. 
De actiegroep zet zich hier ook goed voor in, zo komen ze met ideeën en adviezen en andere mogelijk-
heden. 
De politieke markt zullen we ons ook laten zien en de bijeenkomst in Orpheus waar we bij aanwezig 
waren of online hebben gevolgd, wat goed om te zien dat hier vele Beemtenaren bij aanwezig waren. 
Immers samen staan we sterk! 
We blijven ons zeker hiervoor inzetten en we houden u hiervan op de hoogte. 
*De Beemte vlag:  de laatste puntjes worden op de i gezet en dan is het zover dan kunnen jullie de 
vlag zien wapperen bij Ons Huus en de school en bestuursleden. 
Dan is er de mogelijkheid om een vlag bij een van de bestuursleden te bestellen, wij laten in de vol-
gende ratelaar weten hoe u de vlag kunt bestellen en wat de kosten zijn. Wordt vervolgd! 
Ook misschien leuk om te weten we zijn uitgenodigd voor een interview bij RTV Apeldoorn over de 
vlag. 
Jan De Heer neemt dit op zich. 
*De steigers: Waterschap heeft nog weer iets tegengewerkt maar de gemeente heeft aangegeven dat 
het nu niet zolang meer op zich laat wachten, aannemer is op de hoogte en het materiaal ligt klaar. 
Nu is het even wachten wanneer de aannemer tijd heeft om de steigers te plaatsen. Hopelijk word er 
binnenkort veel gebruik van gemaakt door vissers en kanovaarders, en misschien ooit ook door de 
schaatsers! 
Hekje Beatrixboom: in het puntje Bellertstraat/oude Beemterweg hebben we contact gezocht met de 
gemeente  om deze te laten opknappen, hier hoort u binnenkort meer over. 
Afvaldump: Helaas komen we nog weleens gedumpt afval tegen ziet u dit onderweg bel dan met de 
buitenlijn:14055 en geef dit door zo houden we samen de Beemte schoon. 
Vriendelijke groet bestuur buurt belangen vereniging beemte broekland 
Ilona, Ineke, Jan, Wim, Wilma, Helga 
 
Nog even voor iedereen om een beeld te krijgen dit is de vlag die straks zal wapperen in Beemte 
Broekland. 
En bij deze bedanken wij Arjan Bouwmeester voor het ontwerp. 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Dorpshuis Ons Huus 
Vakanties voorbij en ook wij, als bestuur beginnen weer. 
De eerste samenkomst van het bestuur stond in het teken van de leefbaarheidsalliantie. We kregen 
bezoek van twee dames te weten Odile en Iduna. Odile zit in de alliantie vanuit de kleine kernen Gel-
derland en Iduna namens Zorgbelang 
De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerken-
de organisaties. 
Het gaat om: Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan, Zorgbelang Inclu-
sief en DKK. 
De vier partners werken samen in het ondersteunen van inwoners van Gelderland in het uitvoeren 
van plannen voor de leefbaarheid. DKK doet dit voor de kleine kernen in Gelderland. 
Als dorpshuisvereniging zijn wij lid van de kleine kernen en dragen daar ook contributie aan af. Zij 
organiseren regelmatig workshops voor alle leden in Gelderland. Zo deden wij in het verleden de cur-
sus Marketing voor dorpshuizen bij hen en waren we in het voorjaar nog te gast op een bijeenkomst 
over statuten van een vereniging. Maar ook de toegang scan maakten zij naar aanleiding van ons 
verzoek tot subsidie voor het nieuwe terras 2 jaar geleden. 
Op statutenbijeenkomst hebben wij gevraagd om eens  bij ons op bezoek te komen om een en ander 
met ons door te nemen. Zo kwamen de dames dus op 16 september op de koffie. En waarover spra-
ken zij? 
 

Aan bod kwamen onze verzekeringen. Wat is juist? Wat is goed? Welke moeten we zeker hebben en 
welke zijn totaal overbodig. Er is gesproken of het wellicht mogelijk is een aantal verzekeringen col-
lectief af te sluiten. Dat zou ons zeker veel geld gaan besparen.  Ook onze statuten kwamen aan bod. 
Deze  zullen door hen worden doorgenomen en van commentaar voorzien.  Een klus die al een aantal 
jaren lag te wachten maar die we steeds voor ons uit schoven want ja …taaie kost…….maar ook tijds-
gebrek speelde een rol. 
De mogelijkheid voor het collectief afsluiten van een aantal keuringen twv de sporttoestellen, de 
brandblussers en de AED is ter tafel gekomen. Een en  ander wordt besproken bij de DKK  en daar 
zullen we binnenkort meer over horen. 
Ook de VOG ( Verklaring omtrent gedrag) en de AVG ( Algemene verordening gegevensbescherming) 
kwamen ter spraken. Niet nieuw maar toch wel een puntje van aandacht. 
Daarna hebben we nog gesproken over het verkrijgen van subsidies. We willen als dorpshuis nu een-
maal heel graag een mindervalidentoilet laten bouwen. De offertes liegen er niet om  ( 24.000 euro). 
Dat geld hebben we gewoon niet dus als er ergens een potje bij de provincie vrijkomt doen we we-
derom een poging om dit geld binnen te slepen. 
Al met al weer een inspirerende avond die energie heeft opgeleverd om weer verder te kunnen als 
vereniging. 
 

Graag tot ziens in ons aller dorpshuis. 
Vriendelijke groet 
Martine, Arnold, Henk , Jorrit en Mettie 

https://dkkgelderland.nl/server/tracklink/?link=http%3A%2F%2Fpjgelderland.nl%2F&hash=942ced9cc3f6c77d0c848a7eff71d38586a3f46f4f9f706862a18a623cb45f60
https://dkkgelderland.nl/server/tracklink/?link=https%3A%2F%2Fwww.spectrumelan.nl%2F&hash=d58663eab013f4e8f33ff26bb12646216de4df4520b221a092b44980730e4dd9
https://dkkgelderland.nl/server/tracklink/?link=https%3A%2F%2Fwww.zorgbelanggelderland.nl%2F&hash=5566a1996447ef78d7092206bda23576b32a1be4965c2e153e2fc487d6281ad2
https://dkkgelderland.nl/server/tracklink/?link=https%3A%2F%2Fwww.zorgbelanggelderland.nl%2F&hash=5566a1996447ef78d7092206bda23576b32a1be4965c2e153e2fc487d6281ad2
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            RABOBANK CLUBSUPPORT ACTIE VOOR ONS HUUS 

Twee weken geleden werden we blij verrast door de nominatie van de Rabobank. Er werd ons ge-
vraagd om mee te doen met de RABO clubsupport actie. 

Zoals u weet komen we  immer geld tekort dus dit was een welkom iets  . Onderstaand leest u de 
tekst van de website van de Rabobank: 
 
Dorpshuis Ons Huus is gelegen in de buurtschap Beemte Broekland, zes kilometer ten noorden van 
Apeldoorn. Ons Huus is een ontmoetingsplek voor de inwoners van Beemte Broekland en omstreken. 
Het is een plek voor zowel ontspanning als inspanning en de inwoners zijn trots op "hun" dorpshuis. 
Naast een ontmoetingsplek is het dorpshuis ook geschikt voor feesten en partijen, voor cultuur, evene-
menten, vergaderingen en sportieve activiteiten. 
Het dorpshuis beschikt over een sportzaal annex feestzaal 
 
Ons doel :Afgelopen jaar hebben wij de voorzijde van het dorpshuis opgeknapt en opgefleurd met 
nieuwe beplanting. Aan de achterzijde van het dorpshuis hebben wij de ingang van de sporthal en ook 
deze kant zouden wij graag een opknapbeurt geven en willen voorzien van mooie beplanting. Hier zou-
den wij graag de bijdrage vanuit ClubSupport aan willen besteden! Alvast hartelijk dank voor ieders 
steun! 
 
Van 5 t/m 24 oktober kunnen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op Ons Huus dorpshuisver-
eniging. 
 
Log in op je app en via “zelf regelen” en “mijn lidmaatschap” kun je klikken op RABOclubsupport en 
kiezen voor ons. 
 
Jouw stem is voor ons dus geld waard. 
Help je mee? 
Dank je wel! 
 
Namens bestuur DHV Ons Huus, 
Martine, Jorrit, Arnold, Henk en Mettie 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 
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Historie gebouw Pniël Wiessel 

Jawel nu zal iedereen zeggen Wiessel is met ene 
S, maar de periode die hier beschreven is was 
Wiessel nog met twee essen. Ik heb een poging 
gedaan om uit die periode de historie van het ge-
bouwtje/kerkje Pniël (“Aangezicht van God”) 
Wieselse kampweg 60 in wie(s)sel aan het papier 
toe te vertrouwen. 
Al in augustus 1857 werden van de kansel alle 
mannelijke lidmaten der protestantsche gemeen-
ten van Broekland,  den Ankelaar, en Wiessel, 
opgeroepen om in de Beemte (waarschijnlijk in 
de openbare school nummer 4 Beemterweg) “te 
beraadslagen tot stichting van eene aan de be-
hoeften van die gehuchten geëvenredigde, pro-
testantsche kerk, daar de afstand, vooral des 
winters naar hier (Apeldoorn) wat ver is om ter 
kerk te komen”. Hier en daar werd er in de 19de 
eeuw in de buurtschappen al wel bij particulieren 
geëvangeliseerd. Dit leidde er uiteindelijk toe dat 
er in de Beemte op 22 november 1879 een Cate-
chisatielokaal in gebruik genomen werd. Blijkbaar 
waren de afstanden voor veel personen toch te 
ver, maar ook de eigen identiteit van de buurt-
schappen werd steeds belangrijker . Zo zien wij 
dat er eind jaren 90 van de 19de eeuw al weer 
veel Bijbellezingen gehouden werden in Wiesel. 
Ook begin van de 20ste eeuw was er sprake van 
Bijbellezingen deze werden onder ander verzorgt 
door de heer A. Stegenga, maar ook Ds. van 
Rhijn was vaak aanwezig, dit gebeurde meestal 
in het begin van de avond tegen half zes of zes 
uur. Het onder komen was meestal in een schuur 
van de heer Hafkamp (hij was eigenaar van een 
wasserij nu Sprengenhorst) zeker de laatste ja-
ren. Deze stond volgens gegevens van Jo Bom-
hoff (hij woonde destijds Wieselse kampweg 90) 
achter het nu huidige oude gebouwtje op het per-
ceel van Wieselse kampweg 61. Ik denk dat de 
Dominee er wel een beetje klaar mee was om 
maar steeds in de schuur te zitten.  Er werden 
namelijk stappen ondernomen door de vereniging 
voor inwendige zending te Apeldoorn, om te ko-
men tot de oprichting van een evangelisatie ge-
bouw in Wiessel. Vele gelden kwamen er voor 
binnen bij de dominee van 2 gulden tot 200 gul-
den. Deze 200 gulden kwam door een schenking 
van H.M. Koningin Wilhelmina begin juli 1909 
“Het bestuur der vereeniging voor inwendige zen-
ding alhier heeft met diep gevoelden dank van H. 
M. de Koningin f 200 ontvangen voor het te stich-
ten Evangelisatiegebouw te Wiessel.” 
Dit was zeker een grote stap in de goede rich-
ting. Er werd dan ook van alles georganiseerd om 
aan de benodigde gelden te komen, zo ook door 
de vereniging voor inwendige zending die een 
matineé Musicale organiseerde op maandag 26-
07-1909 in gebouw Irene, dit gebouw staat ach-
ter de grote kerk waar toendertijd de koster 
woonde, maar waarin zich ook een zaaltje be-
vond. Er bevond zich onder de aanwezigen, vele 
heren en dames van de hofhouding, en de uit-
voerenden van het matineé waren de meeste van 
blauw bloed. Of de bewoners van Wiesel en om-

streken dit matineé ook allemaal konden bekoren 
is nog maar de vraag, zij waren natuurlijk ook 
niet de doelgroep. Zo werden onder ander opge-
voerd, sonate (a-dur).(viool. Piano) G.F. Handël, 
en (romance (f-dur) van Beethoven, en vele an-
dere stukken op viool en piano, zang en voor-
dracht. De programma boekjes werden door jon-
gens in matrozen pakjes met jeudigden ijver aan 
de man gebracht. In ieder geval was de zaal vol, 
en werd er door de voorzitter van de vereniging 
voor inwendige zending Ds. Knottnerus lovende 
woorden gesproken, zeker ook voor het inrichten 
van de kleine achterzaal waar men in de pauze 
thee kon drinken waarvan de tafel was opge-
maakt met rozen en andere bloemen. Uiteraard 
is er op deze matineé zoals de bedoeling was 
veel geld opgehaald.  
De gang kwam erin, op donderdag 22-07-1909 
kwam men bijeen in Wiesel waar Ds. Van Rhijn 
lovende woorden sprak aan alle aanwezigen, spe-
ciaal aan de Heer Hafkamp voor de vele jaren dat 
er van zijn schuur gebruik gemaakt mocht wor-
den, maar ook voor het schenken van de grond 
voor het nieuwe gebouw, ook waren er lovende 
woorden aan de bewoners van Wiesel.  
“De Heer J.G.U. Schoch constateerde met inge-
nomenheid , dat de bewoners van Wiessel één 
zijn in hun blijdschap over het te bouwen lokaal 
en er geen tegenstand was. Spr. Vond daarin 
aanleiding te wijzen op vroegere tijden van vij-
andschap, toen de samenkomsten der geloovigen 
zelfs met geweld werden verstoord en gehinderd” 
Een dochtertje van de Heer Hafkamp werd be-
dankt, zij mocht de eerste steen leggen. Lovende 
woorden waren er ook aan de bouwer de Heer 
Buurman voor zijn onbaatzuchtigheid bij de 
bouw. De samenkomst werd met gebed en 
psalmgezang gesloten. Grote zorgen wat betreft 
de bouw waren er niet meer, het gebouw was 
helemaal betaald. Begin september was de bouw 
afgesloten en kon er aan de inrichting begonnen 
worden. De meisjes van de vereniging “in een-
voud begonnen” hadden de gordijnen geleverd. 
Maar dit hield niet in dat de vereniging voor in-
wendige zending er al was, zo moesten er nog 
stoelen, petroleumlampen, een kachel, en na-
tuurlijk een orgel komen. Er werd dan ook een 
oproep gedaan aan de mensen om eens te kijken 
of er nog ongebruikte petroleum lampen stonden 
en om deze te schenken. De opening van het 
Evangelisatie lokaal kwam dan ook dichterbij en 
op zondagmiddag 12 september 1909 om half 
drie was het zover. Door de grote opkomst kon 
het gebouw de grote menigte niet herbergen 
waardoor de deuren open moesten blijven, en 
men buiten op de weg het geheel ook kon vol-
gen. Ds. Van Rhijn nam het woord en bedankte 
iedereen die zich voor de totstandkoming zich 
had ingezet, ook de inzet van de buurt door het 
grondwerk te doen en al het opperwerk van de 
stenen. Hij sprak dan ook over het verschil met 
de schuur van de heer Hafkamp waar men altijd 
zo gastvrij was ontvangen, en waar je er aan 
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Historie gebouw Pniël Wiessel 

werd herinnerd aan de tijd van de hervorming, toen 
men geïmproviseerde godsdienstoefeningen zoveel 
mogelijk achteraf, vaak achter een wankelen kathe-
deren staand, en zittend op alles wat zo ongeveer 
op een zitplaats geleek. De nieuwe tijd heeft dat 
alles veranderd ten goede natuurlijk, maar een 
stukje poëzie is er toch mede door verdwenen. De 
dominee ging verder over op de inwijding. 
“Daarop sprak hij, terwijl alle aanwezigen zich van 
hunne zitplaatsen verhieven, de volgende inwij-
dings-formule uit: “laten de oogen des heeren dag 
en nacht open zijn over dit gebouw”, 
Na het zingen van Psalm 66 : 10 sprak Ds. Knott-
nerus de zegen uit, waarna de aanwezigen, zeer 
onder de indruk van de eenvoudige plechtigheid het 
gebouwtje verlieten. Nog wel met de mededeling 
dat er de aankomende zondagmiddag de eerste 
openbare godsdienstoefening was met als voorgan-
ger de heer Hartjes , theologisch student, van hier. 
De jaren verstrijken, in 1930 komt er een nieuw 
orgel, en in november 1931 komt er een aanbeste-
ding voor “Het plaatsen van stoelen, spreekgestoel-
te, kachel, gordijnen en ijzer hekwerk vóór het lo-
kaal”. Waarschijnlijk waren de producten uit 1909 
niet van die kwaliteit, dat het al weer na 22 jaar 
aan vervanging toe was, of was dit al gebruikt ma-
teriaal. De inschrijvingen hiervoor konden uiterlijk 
woensdag 18 nov. namiddag 7. Uur ingeleverd wor-
den bij Leugenmors (bakker)  Zwolscheweg 302 
(alleen door leden der Ned. Herv. Kerk.) Om aan de 
benodigde gelden te komen  werd er een bazaar 
gehouden in het gebouw, waar onder ander mej. T. 
van Rijn van Alkemade namens H.M. de Koningin 
een aanzienlijk bedrag bestede ten bate van nieuw 
meubilair. Van de foto’s die tot mijn beschikking 
zijn, moet het gebouw ook nog een keer verlengt 
zijn, in ieder geval voor 1956. Ik krijg dan ook de 
indruk dat dit in de jaren 30 gebeurt is, toen ook de 
inhoud aan vernieuwing toe was. Het gebouw werd 
ook door de div. verenigingen gebruikt waardoor 
het ook fungeerde als buurthuis. Maar daardoor na-
tuurlijk ook aan slijtage onderhevig was. De Chris-
telijke knapenvereniging Excelsior hield hier vanaf 
hun oprichting (14)-03-1924 hun samenkomsten, 
het was niet zo dat dit allemaal gratis was, zij be-
taalden hiervoor aan zaalhuur 15 gulden. De jonge-
lingsvereniging hield er iedere maandag haar bij-
eenkomst, en zo ook de zondagsschool. Zelfs de 
sint kwam er vele malen, zo ook in 1949 toen er let 
op, wel 500 kinderen verdeeld over 3 groepen in 
het gebouwtje werden ontvangen, dat waren nog 
eens tijden. Maar de tijden veranderen en de druk 
op het gebouw werd in de jaren 50 steeds groter 
het werd uiteindelijk te klein, en de voorziening was 
in de loop van de jaren sterk achterhaald. In een 
schrijven in Hervormd Apeldoorn uit 1956 schrijft 
Ds. Dankbaar: 
 “ik moge dit nog even onderstrepen wat mijn eigen 
wijkgemeente betreft. Het gebouwtje “pniël” in 
Wiessel heeft z’n goede diensten gedurende bijna 
een halve eeuw bewezen. Maar we zijn het er nu 
allen over eens, dat het zowel voor de zondagmor-
gendiensten als voor het verenigingswerk niet meer 
voldoet. Wij hebben het er tot nu toe mee gedaan, 

maar het was in velerlei opzicht een zich behelpen.” 
De kerkgangers moesten zich goed realiseren, dat 
de financiële middelen er wel moesten komen, 
stapje voor stapje en zeker in deze tijd van hoog-
conjunctuur (1956). Het plan was namelijk dat er 
nieuwbouw gepleegd zou worden aan de Zwolse-
weg (nu 381-383) dat aan alle eisen van de tijd zou 
voldoen. Uiteindelijk is het gebouw er gekomen en 
vanaf 17-10-1958 kon men ter kerke in een nieuwe 
kerk maar wel weer met de naam “Pniël”. Het oude 
gebouw werd omstreeks 1961 verkocht aan Albert 
Hennekes die er een depot in begon waar je pak-
ketjes kon ophalen, een bedrijf die mij te binnen 
schiet, omdat ik ze wel eens moest ophalen, zijn de 
producten van het bedrijf Bakker bloembollen en 
zaden uit Hillegom. Op 07-05-1976 namen Henk en 
Nel Hennekes het gebouw van vader/schoonvader 
over en staat het gebouw nu als woning/garage er 
na 110 jaar iets veranderd maar nog steeds fier 
overeind.   
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 
 

Wiesel gebouw Pniël 

Pniel kerk voor 1956 Wiesel 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Nieuws vanuit de bovenbouw 
 
De zomervakantie zit erop, we zijn weer begonnen. Wat 
gaat de tijd toch snel. Er is al weer zoveel gebeurd. Graag 
nemen wij u mee in alles wat de bovenbouw beleeft en 
leert. 
Het gaat dit jaar toch echt wel anders dan vorig jaar. Iedere 
ochtend start groep 8 in het lokaal van de middenbouw, 
groep 7 start in de hal en groep 6 start in het lokaal van de 
bovenbouw. We hebben een lesrooster gekregen en een 
schrift waar we in bijhouden wat we nog af moeten maken 
of nakijken. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 
hebben we voor alle vakken instructie. Op dinsdag hebben 
we ook veel tijd om zelfstandig aan het werk te gaan met 
de taken die we nog af moeten maken. We hebben dan ook 
een rekencircuit. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn dan 
allemaal met rekenspellen aan de slag.  

We 
zijn 
dit 

schooljaar gestart met de fonkelweken. Dit wa-
ren week 1 en 2. We deden regelmatig spellen 
en hielden gesprekken om elkaar beter te leren 
kennen. Op de allereerste dag deden we met alle 
kinderen van onze school een vakantiebingo. 
Toen mochten we op het plein met iedereen in 
gesprek gaan. Op de bingo kaart stonden op-
drachten als: zoek iemand die met de trein ge-
reisd heeft of zoek iemand die zich heeft ver-
veeld. Dit was erg gezellig.  
Voor ons was het hoogtepunt van deze weken 
uiteraard ons kamp aan het eind van de tweede 

week. Met alle kinderen van groep 6/7/8 zijn we op de fiets naar Nunspeet gegaan en hebben daar een 
geweldig kamp mogen beleven met elkaar. (Lees vooral de bijdrage van onze groep 8 redactie hier-
over!) 
We genieten van het mooie weer dat we hebben. Lekker zonder jas naar buiten, een potje tafeltennis 
of heerlijk stoepkrijten met z’n allen. Zalig! 

 
Bij Engels zijn de kinderen van groep 7 en 8 gestart met het hardop lezen in Engelse boeken. Iedere 
week staat hier 20 minuten voor op ons rooster. Een kind uit groep 8 begeleid 2 kinderen uit groep 7. 
We lezen om de beurt hardop wat er staat en we proberen vervolgens in het Engels met elkaar te be-
spreken waar het over gaat. In een paar korte (liefst Engelse) zinnen schrijven we dit dan op en dan 
kunnen we de les erop verder lezen. Dit is best spannend, maar ook super leuk.  
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PCBO De Diamant Beemte 3 

 
Jurre en Daniël uit groep 7 hebben iedereen laten zien dat spelen met Kapla echt niet alleen voor kleu-
ters is. Zij hebben samen de 2 dimensionale tekening op het deksel van de kist omgezet in een 3 di-
mensionaal bouwwerk. Zo vet! 
We hebben met alle kinderen van groep 1 t/m 8 de openingsviering van dit schooljaar gevierd. Patrick 
kwam hiervoor bij ons langs om met ons samen muziek te maken. Het was erg leuk, wat hebben we 
gelachen. Vooral om de juffen die mee moesten blazen op de P-Bones. 
Op dit moment zijn de startgesprekken. De juf praat dan met ons en onze ouders over de cito van vorig 
jaar en wij mogen ook vertellen wat we willen. Zo heeft groep 8 al geconcludeerd dat het misschien 
toch wel een beetje te gezellig is om allemaal bij elkaar te gaan zitten… 
Zoals u kunt lezen, zijn we dit jaar heel goed begonnen. We hebben er ongelooflijk veel zin in. We ho-
pen u regelmatig een update te kunnen geven over alles wat wij meemaken. Graag tot snel. Groeten 
van de bovenbouw. 
 
Even voorstellen, onze nieuwe groep 8 redactie  
Eindelijk is het zo ver. Met de start van een nieuw schooljaar, krijgen we ook een nieuwe groep 8 re-
dactie. Dit jaar zullen Daan, Jonathan, Leon, Mandy, Sofie en Yazz u bijpraten over de bijzondere acti-
viteiten die ze in hun laatste jaar op de basisschool gaan beleven. Wij wensen ze veel plezier bij het 
schrijven en de lezers veel plezier bij het lezen van de verhalen. 
 
 
Van onze groep 8 redactie:     
Op kamp met groep 6/7/8 
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PCBO De Diamant Beemte 4 

Woensdagochtend om kwart voor negen deden we de 
spullen in de trailer, daarna gingen we naar binnen en 
bespraken we de regels voor de veiligheid op de weg. 
Toen vertrokken we, en zoals elk jaar gaan we 1 rond-
je om de Korenaar. We hadden wel een paar ongeluk-
jes. Maar we gingen toch door! Door de heien door het 
bos, en we waren aangekomen in: Nunspeet de Witte 
Wieven. We gingen de fietsen parkeren en naar binnen 
de spullen op onze bedden zetten. Toen gingen we 
zwemmen in het zwembad  (KOUD!!) en een 1 uurtje 
later kwamen de juffen! We gingen patat eten met de 
juffen, was heel gezellig en lekker!  Toen gingen we 
spelletjes doen, daarna gingen de juffen naar huis. En 
de meisjes en de jongens deden de pyjama/onesie 
aan, en we gingen toen weerwolven met groep 6/7/8. 
(dat is een spel) daarna gingen we naar bed. Om half 8 
´s ochtends werden we wakker en een uurtje later gin-
gen we ontbijten dat was heel gezellig met zijn allen. 
Toen we klaar waren met ontbijten gingen we even 
naar onze kamers en daarna gingen we naar het bos 
om levend Stratego te doen, team blauw had twee van 
de drie keer gewonnen. Toen we weer bij het huisje 
aangekomen waren gingen we alweer in het zwembad 
en daarna gingen we middageten. En we gingen daar-
na nog naar de speeltuin, op het springkussen. Toen 
we weer in het huisje waren gingen we macaroni eten. 

Na het eten kwam Yazz want die was ziek. En toen gingen we een foto maken op het klimrek. Daarna 
begon de bonte avond.  
 
De volgende ochtend gingen we onze spullen inpakken en iedereen was wakker behalve Mandy, de juf 
kwam met een box en zette een liedje op: ' wakker worden ' ze schrok zich dood! Maar iedereen was 
toen wakker en pakte de spullen in, en we gingen toen het optreden van Isa, Mandy, Sofie doen, want 
we konden het optreden niet de dag daarvoor niet het optreden doen, omdat het te donker was en te 
koud. Sofie zegt: ' ik vond het heel erg leuk! ' toen gingen we naar de woonkamer en gingen voor de 
middag ons broodje smeren en voor de ochtend aten we ook een broodje. We kregen ook nog 3 pakjes 
en nog een appeltje! Toen gingen we naar buiten om de spullen in de trailer te doen, en we deden vast 
de fietsen op onze plek en we gingen! We hadden paar pauzes en de laatste pauze was in het bos, het 
was best warm maar we gingen buskruit doen, we hebben 4 potjes gedaan, en de juffen dachten: ' la-
ten we voor de kinderen maar een ijsje halen ' en we kregen een ijsje! we mochten allemaal 1 bolletje, 
was lekker hoor! We moesten nog een klein stukje en we waren bij het Kanaal, we fietsen door tot Ou-
de Beemterweg bij dat moment gingen we bellen! Tot aan met school, mensen stonden daar te wach-
ten, broertjes/zusjes iedereen! We waren aangekomen, en alle kinderen kregen een zakje chips en wat 
te drinken, langzaam aan gingen iedereen wel een beetje weg. En dat was het kamp!     
  Groetjes groep 6/7/8! 
 

   Geschreven door: Daan, Jonathan, Leon, Mandy, Sofie en Yazz 
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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 

Vaassen: zaterdag om 18.30 uur en zondag 10.00 uur 
 
Zondag 4 oktober is het de Franciscus en Clara dag in Twello i.v.m de corona weet ik op dit moment 
nog niet hoe de viering gestalte krijgt. 
Zondag 11 oktober eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 25 oktober gebedsdienst met Ronald Dashorst 
Zaterdag 31 oktober eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Maandag 2 november de Allerzielenviering met pastor W, Vroom om 18.30 
Zondag 8 november eucharistieviering met pastor H Hermens 

 

Vieringen in Twello zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur 
zaterdag 3 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 4 oktober de Franciscus en Clara dag  met het pastoraal team de juiste gegevens zijn niet bekent dit i.v.m. de 
Corona 
Zaterdag 10 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 11 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 17 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 18 oktober Eucharistieviering met pastor H. Hermens 
Zaterdag 24 oktober Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 25 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 31 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 1 november Eucharistieviering met pastoor Hertmens er zal een kaars ontstoken worden en naar de begraaf-
plaats gebracht worden, teven zal de pastoor de graven zegenen van al de overledenen. 
 
Maandag 2 november Allerzielenviering met pastoor Hermens en de uitvaartvrijwilligers   
dinsdag 3 november Allerzielenviering om 19.00 uur met pastoor H Hermens en de uitvaartvrijwilligers er worden 
uitnodigingen verstuurd naar de nabestaanden die dit jaar een dierbare moeten missen  doordat we maar met 88 pero-
nen in de kerk mogen is het verdeeld in 2 avonden U dient aan te geven met hoeveel personen u komt.  

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Oktober 2020: 
 
04 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. G.J. Röben, Heerde  
11 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.L. Al – van Holst 
18 okt** 10.00 uur  Dienst met Ds. A.L. Al – Van Holst 
25 okt 10.00 uur  Dienst met Drs. J.J. Kappers,  Apeldoorn 
 
** Op 18 oktober zal er een doopdienst gehouden worden, met waarschijn-
lijk muzikale begeleiding. I.v.m. de te verwachten hoge opkomst, graag 
tijdige aanmelding.  
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ONS HUUS 
 
De zomer ten einde?  Wij genieten nog even van de nazomer en houden ons terras wat langer geo-
pend. Tot eind oktober zijn we vrij-, zater- en zondag geopend vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het ge-
zellig is. Vanaf maandag 26 oktober gaan het terras en de softijsmachine in de winterslaap. 
Ondertussen zijn o.a. de klaverjassers, sporters, bestuurders, Lavanda en waarschijnlijk de breisters 
ook, weer gestart met het winterseizoen. Fijn dat het weer kan! 
 
Verder hebben we wel wat activiteiten, Coronaproof uiteraard. 
 
Kom gerust nog een bakkie doen, met een lekkere warme huisgemaakte wafel, vers fruit en slagroom 
of een appeltaartje. Mocht u een hapje bij ons willen eten, dan is reserveren wel gewenst. 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina 
                                                                                                    
Tot ziens in Ons Huus!  

Beheerder “Ons Huus” 
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Cursus verkeerskennis 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?  
Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de 
gemeente Apeldoorn. In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen 
vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn 
verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, 
nieuwe belijningen enz. In 2 bijeenkomsten van 2 uur worden senioren onder leiding van een gecertifi-
ceerde voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen, waardoor senioren langer mobiel 
blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te 
stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente 
Apeldoorn in opdracht van ROV Oost-Nederland. 
 

1e bijeenkomst: donderdag 12 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur 
2e bijeenkomst: donderdag 26 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur 
Locatie: Irenegebouw naast de Grote Kerk, Loolaan 16, 7315 AB  Apeldoorn  

 
De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen examen. Deelname is gratis. Neem gerust uw 
buurman/buurvrouw, een familielid of kennis mee. Wel vooraf aanmelden! Voor uw en onze eigen veilig-
heid heeft VVN maatregelen getroffen om de cursus coronaproof uit te voeren. In verband met COVID-
19 is het dit jaar niet mogelijk om deel te nemen aan een individuele praktijkrit.  

 
Aanmelden 
Vanwege de grote belangstelling en be-
perkte capaciteit adviseert VVN u direct 
aan te melden via www.vvn.nl/
opfriscursussen of door een e-mail te stu-
ren naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. 
VVN Opfriscursus Apeldoorn. Vermeld in 
de e-mail uw naam, adresgegevens, ge-
boortejaar en telefoonnummer.  
Bel voor meer informatie naar: 0575 – 
510 144. 
 
U ontvangt 1 week voor aanvang van 
de cursus een bevestigingsbrief 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
---- 
Noot aan de redactie: Voor meer infor-
matie over de Opfriscursus kunt u contact 

opnemen met: Veilig Verkeer Nederland - Regionaal Steunpunt Oost – T: 0575 – 51 01 44, e-mail: 
steunpuntoost@vvn.nl 

http://www.vvn.nl/opfriscursussen
http://www.vvn.nl/opfriscursussen
mailto:steunpuntoost@vvn.nl
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Onthulling monument 23 oktober 2020 

Buurtbewoners 
belangrijk bericht !!! 
Even een belangrijk woord vooraf, in eerste in-
stantie was iedereen uitgenodigd alle verenigingen 
maar ook eenieder die de opening bij zou willen 
wonen ik had alles daarvoor al klaar. Echter net 
voor het inleveren van de kopij voor de ratelaar, 
heb ik overleg gehad met de gemeente en daarin 
is besloten om de opening op een beperkte deel-
name van publiek te houden max 50 personen, dit 
in verband met de ontwikkelingen wat betreft het 
stijgende aantal corona gevallen. Als de richtlijnen 
eventueel bij gesteld worden zit ik aan de veilige 
kant en kan de geplande opening waarschijnlijk 
gewoon zijn doorgang vinden. Voor alle duidelijk-
heid bij geen uitnodiging is er geen toegang ook al 
is het in de buitenlucht. Ik vind dit persoonlijk 
heel vervelend want je doet dit uiteindelijk 
voor de gehele gemeenschap, maar dit 
is overmacht. De uitnodigingen zijn 
dan ook alleen voor diegene die 
er op enige wijze iets aan 
hebben bijgedragen tot de 
totstandkoming van 
het monument. En 
de toegang is 
dan ook al-
leen op 
ver-

toon 
van de 

uitnodiging 
zodat de per-

soon die hier op 
toeziet bij de ingang 

weet waar die aan toe is. 
Dus denk aan uw uitnodiging 

voor wie dit betreft, ik kan het 
niet duidelijk genoeg zeggen. 

De laatste fase voor de plaatsing van 
het monument is nu in zicht gekomen, na 

maanden van regelen en overleg. Zoals de 
laatste planning, staat de onthulling van het mo-
nument voor 23 oktober om 15.00 uur gepland 
aan de Broeklanderweg hoek Nieuwe Wetering, 
richting Vaassen, dit gaat ondanks het corona vi-
rus gewoon door, maar wel onder enkele voor-
waarden in overleg met de gemeente. Uiteraard 
moet voor genodigden de anderhalve meter maat-
regel gehanteerd worden, en de naam genoteerd 
worden op een lijst. Ik neem aan dat dit niet on-
overkomelijk is voor de meeste mensen, velen van 
u weten al niet meer beter. 
Wat staat er te gebeuren, wij herdenken dat op 10
-10-1943 hier een vliegtuig een B17G bommen-
werper met de bijnaam Tennessee Toddy neer ge-
komen is, en waarbij een persoon J. Lilley om het 
leven kwam. Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid 
waar wij ruim 75 jaar later niet meer bij stil staan, 
maar waar nu misschien wel verandering in komt 

als wij het monument passeren. Begin dit jaar heb 
ik nog een poging gedaan om eventuele nabe-
staanden in Amerika te benaderen maar tot op he-
den is daar jammer genoeg geen reactie op geko-
men. 
De Burgemeester Ton Heerts heeft toege-
zegd dat hij aanwezig zal zijn, om de 
opening samen met leerlingen van de 
basisschool de Diamant Beemte 
te verrichten. Het geheel zal 
muzikaal op gepaste wijze 
worden ondersteund 
door de 48th High-
landers of Hol-
land pipes 
and 

Drums-
Apeldoorn, 

wat een zeer 
indrukwekkend ge-

beuren zal zijn, ook zij 
zijn in een aangepast aan-

tal samengesteld, jammer 
maar het is niet anders. Er komt 

een kranslegging en er zal door de 
leerlingen van de school een bloemleg-

ging gedaan worden. En bij goed weer zal 
precisieparachutespringer Paul Gommers 11 x 

Nederlands kampioen naar beneden komen voor 
een precisie sprong bij het monument, Paul zal op 
het laatste moment beslissen of de sprong door-
gaat dit in verband met het weer, als alles mee zit 
(is nog niet 100% zeker) komt de sprong uit een 
historisch vliegtuig de Beaver vanuit Gilze Rijen, 
dit ter nagedachtenis aan de omgekomen J. Lilley 
afwachten dus. Als er onder de genodigden nog 
iemand is, die het woord wil voeren bij deze plech-
tigheid, dan is daar ruimte voor, graag wel even 
van tevoren bij mij aanmelden dit in verband met 
de indeling in het schema. 
De bedoeling was omdat er veel mensen niet aan-
wezig kunnen/mogen zijn, om een livestream 
rechtstreekse uitzending te doen maar dit was fi-
nancieel niet haalbaar, daarom zal alles  gefilmd 
worden door Fred Rijckenberg die het monteert en 
een paar dagen later online zet zodat het voor ie-
dereen te zien is. 
Voor de afzetting zal gezorgd worden zodat ieder-
een veilig kan staan, en natuurlijk zitten voor wie 
slecht ter been is. Uiteraard dit alles weer op de 
anderhalve meter maatregel  Na deze ceremonie 
zijn alle genodigden hartelijk welkom in Dorpshuis 
ons Huus aan de Beemterweg 25A om even bij te 
praten in de grote zaal onder het genot van een 
hapje en een drankje. Ook weer met de richtlijnen 
van het RIVM ik kan het niet vaak genoeg zeggen. 
Hierbij wil ik dan ook nog een keer van de gele-
genheid gebruik maken om de sponsoren te be-
danken voor hun spontane bijdrage zowel in mate-
riële als een geldelijke bijdrage. Zonder hen was er 



De Ratelaar - oktober 2020 - Pagina 32 
 

 

 

De Beaver, fotograaf onbekend 


