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Tunnel in Zuidbroek met kunstwerk van artiest Mehsos. foto Gigant  
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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 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

http://www.politie.nl
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ONS HUUS 
 
Wij zijn weer begonnen! Op ons mooie terras ontmoeten we veel gasten. We maken met velen een 
praatje en horen nu vaak dat men Nederland aan het herontdekken is ☺, aangezien men nog niet naar 
het buitenland kan om daar vakantie te vieren…. 
 
Onze softijsmachine doet weer goed z’n best om velen van een heerlijk ijsje te voorzien

.  
Ook hebben we nu huisgemaakte wafels, met vers fruit en slagroom, op 

de kaart.   
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina  

Beheerder “Ons Huus” 

Openingstijden in het 
zomerseizoen (Onder 
voorbehoud, afhankelijk 
van activiteiten): 
Maandag en dinsdag geslo-
ten 
Woensdag t/m zondag 
vanaf ca. 11.00 uur tot 
zolang het gezellig is ☺ 
 
Uiteraard zijn andere 
openingstijden op af-
spraak ook mogelijk 
Tot ziens in Ons Huus!  
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 september 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 1 + wo 2 sept 

Di 6 + wo 7 okt 

Di 3 + 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2021 

Di 2 + wo 3 febr 

 
Helaas nog steeds geen activiteiten  

in verband met Corona.  
Wel is het terras bij het dorpshuis  

geopend! 

Beste lezers, 
Voor de meeste mensen zal de vakantie erop zitten. We hebben heerlijk warm weer gehad om het zo-
merse gevoel te krijgen. Al zijn veel van ons lekker thuis gebleven, we hebben toch een heerlijk va-
kantie gevoel gehad. En nu weer aan de slag voor De Ratelaar. 
 
Dankzij de 13-jarige Aron uit Apeldoorn krijgt de tunnel aan de Laan van Zodiak in Apeldoorn volop 
kleur. Vijftien graffitikunstenaars uit binnen- en buitenland gaan er aan de slag en toveren het om tot 
mini-museum in de open lucht. Een nieuw begin voor street-art en graffiti in Apeldoorn. Dus ga na 29 
augustus eens een rondje fietsen zou ik zeggen. Dan kunt u het kunstwerk bewonderen. 
 
Iemand goede voornemens na de vakantie? Het recreantenteam van DIO zoekt nieuwe leden. Zin om 
op donderdagavond gezellig te volleyballen? Kijk dan verderop in deze Ratelaar. Een keertje proef-
draaien kan altijd! 
 
Ook staat er in deze Ratelaar weer een stukje historie over de Broeklands Kapel. Altijd leuk als mensen 
de moeite nemen om zoiets aan ons te sturen. Dus heeft u iets leuks om met ons te delen, stuur het 
ons gerust toe. 
 
Verder houden de zonneparken in ons mooie Beemte-Broekland veel inwoners bezig. Vinden er ge-
sprekken plaats met de Gemeente en uitvoerende instanties. Wat staat er toch te gebeuren in ons 
mooie dorp? Gaan we van groen uitzicht naar zwart? Ook via De Ratelaar proberen wij u op de hoogte 
te houden. 
 
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier. 
Marjan van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

De zomer van de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland. 

Het is een rare tijd, ook voor ons als buurt en belangenvereniging. Bij het dorpenplatvorm in Uddel 19 

mei mocht maar 1 persoon per dorp komen. Bij een raadsvergadering in gemeentehuis moest men zich 

aanmelden en was het aantal mensen beperkt.  

 

In deze tijd wordt er veel geappt, gemaild en ook wel weer gebeld. Dat vraagt soms best aanpassingen. 

Toch zitten we als vereniging niet stil. 

We zijn druk met de gemeente en de dorpen in overleg over de burgerparticipatie. Iets wat voor veel 

initiatieven vanuit de dorpen heel mooi is, maar misschien wel het einde betekend voor de dorpsraden 

en belangenverenigingen. Dit willen we ter aller tijden zien te voorkomen. 

 

We hebben afgewacht of er nog reacties zouden komen voor een tweede containerplek in Broekland. Wij 

hebben geen ideeën binnen gekregen en ook geen klachten. We laten het voorlopig hierbij. 

 

De vlag heeft wel over de 40 reacties opgeleverd. Vlag B is er met ‘vlag en wimpel’ boven uit gestegen. 

Deze gaat het dus worden. U hoort over een tijdje wanneer die onthuld gaat worden. 

 

Verder nog wat nieuws over het driehoekje bij de Korte Vellert. Begin September beginnen ze met het 

plaatsen van een steiger. Het kunstwerk wat er geplaatst gaat worden is nog in bespreking en het idee 

van de gemeente voor een klimaatbosje op dat driehoekje ligt voorlopig stil. 

 

Op dit moment hebben de vele zonneparken en windmolens die men in Beemte-Broekland wil plaatsen 

onze volle aandacht. Er zijn diverse bijeenkomsten en er komt een wethouder langs. 

 

Als Buurt en Belangenvereniging van Beemte-Broekland proberen we er alles aan te doen ons prachtige 

dorp ook in de toekomst groen en landelijk te houden. Wij houden u op de hoogte. 

 

Wij wensen u allen nog een paar mooie zomerse dagen toe en……Let goed op elkaar! 

 

Bestuur Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland. 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Even vakantie …… 
Voor veel mensen even stoppen met de dagelijkse bezigheden en misschien toch wel even een weekje 
weg van het vertrouwde thuis. 
 
De maand juli is voor de dorpshuisvereniging meestal een moment om nog wat zaken af te handelen en 
dan ook even vrijaf te nemen. 
 
Zo ging dat ook deze keer. Eén van de laatste zaken was het plaat-
sen van een drietal neerklapbare paaltjes voor de ingang van de 
schuur. In dit stukje schuur zitten nl onze aansluitingen van elektra 
en water voor op het sportveld. Op uitdrukkelijk verzoek van de hulp-
diensten dienen deze meters ten allen tijde goed bereikbaar te zijn. 
Vandaar ook het plaatsen van deze paaltjes.  De schietvereniging was 
daarna zo vriendelijk om de heg die daar staat even bij te knippen 
zodat dit ook weer een toonbaar stukje dorpshuis is. 
 
Verder gingen we die avond in gesprek met een aantal gebruikers 
van het sportveld. Even weer alles samen doornemen en de neuzen 
dezelfde kant op laten wijzen. Overigens deden we dit los van elkaar 
en op gepaste afstand. 
 
Inmiddels heeft u misschien wel gezien hoe mooi de jonge aanplant 
is gaan bloeien rondom het terras. We kregen al veel complimenten 
en zijn eigenlijk stiekem best wel een beetje trots op het resultaat. 
Na de bouwvakantie krijgt het hele dorpshuis een schilderbeurtje zo-
dat alles er weer stralend bij staat. 
Zoals gezegd gaan we in de maand augustus niet vergaderen maar komen we in september weer bij el-
kaar. We krijgen dan iemand van de vereniging de Kleine Kernen op bezoek om e.e.a. met ons door te 
nemen. 
 
Verder hopen we dan ook positief nieuws te kunnen brengen over nieuwe bestuursleden én over het ach-
terplein van Ons Huus. 
 
Voor nu wensen we u het allerbeste en indien van toepassing: een fijne vakantie en natuurlijk tot ziens in 
ons aller dorpshuis! 
 

Hartelijke groet 
Bestuur dorpshuisvereniging Ons Huus 
Martine, Henk, Arnold, Jorrit, Mettie. 
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Kruidenrijke akkerranden 

 
Vergoeding voor kruidenrijke akkerranden 
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst stellen geld beschikbaar voor kruidenrijke akkerran-
den. Dat zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers. Deze zijn 
goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker.  
Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling, die wordt gecoördi-
neerd door het Collectief Veluwe. De vergoeding is bedoeld om misgelopen inkomsten te verrekenen. 
Boeren en particuliere grondeigenaren komen hiervoor in aanmerking als zij akkerranden van minimaal 
500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel.  
 

Hoe het werkt 
De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 
meter lang, maar afwijkingen zijn mogelijk in overleg 
met de coördinator van het Collectief Veluwe. De randen 
worden ingezaaid in het voorjaar van 2021 en blijven mi-
nimaal liggen tot 1 april 2023. Het inzaaien kan uitbe-
steed worden aan een loonwerker, maar er kan ook wor-
den gekozen om het zelf in te zaaien. Het zaadmengsel 
wordt dan geleverd. Voor het bepalen van vergoeding 
voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de ran-
den berekend. 
 

Voordelen kruidenrijke akkerranden 
Bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn een bron van 
voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insec-
ten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilge-
bied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zor-
gen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. 
Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij 
aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.  
Door de kruidrijke begroeiing met aandacht te beheren verbetert de bodemstructuur en het bodemleven, 
wat bijdraagt aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap 
kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied.  
 

Overige beheerpakketten  
Behalve kruidenrijke akkerranden zijn er nog andere beheerpakketten voor agrariërs en particuliere 
grondeigenaren. Welke beheer het beste past is afhankelijk van het soort natuur en dier. De veldcoördi-
natoren van Collectief Veluwe kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat het beste 
toegepast kan worden in het gebied. Bijvoorbeeld de aanleg en het beheer van een poel of knotwilgen. 
Of zwaarder beheer zoals botanisch hooiland of een kruidenrijke akkerrand.  

 

Meedoen of meer weten?  
Aanmelden voor de vergoeding kruidenrijke akkerranden kan tot 1 september door een e-mail te sturen 
naar Janneke Sindram: jannekesindram@collectiefveluwe.nl. Geef in uw mail aan in welke gemeente u 
woont, om welk perceel het gaat en of u een agrarisch bedrijf heeft.  
Voor meer informatie over kruidenrijke akkerranden of andere beheerpakketten kunt u ook terecht bij 
Janneke Sindram. Of kijk op www.collectiefveluwe.nl of www.veluweijsselzoom.nl  

mailto:jannekesindram@collectiefveluwe.nl
http://www.collectiefveluwe.nl
http://veluweijsselzoom.nl/
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Verslag fietstocht 2020 1 
 

Een jaar dat velen zich lang zullen herinneren. Helaas niet in positieve zin.  

Zo ook het Beemterfeest 2020, of beter gezegd GEEN Beemterfeest 2020. 

 

Dit voorjaar bleek dat door de maatregelen betreffende COVID 19, alle 

evenementen tot minimaal september 2020 afgelast moesten worden. 

Ook geen Beemterfeest dus.  

Toen begin Juli 2020 de regelgeving licht versoepeld werd ontstonden er 

weer kansen en mogelijkheden om toch weer iets in aangepaste vorm te 

organiseren. 

Wij als bestuur van de Oranje Vereniging Beemte Broekland keken voor-

zichtig uit om toch wat te gaan organiseren in het weekend dat normaal 

het Beemterfeest zou plaatsvinden.  

Maar ja wat organiseer je wat voor iedere doelgroep leuk is en wat toch 

helemaal volgens de regels kan? Er zijn vele opties bedacht en afgewo-

gen.  

Begin augustus 2020 blijkt dat de Corona toch weer langzaam de kop 

her en der opsteekt en dat de maatregelen overal weer iets aange-

scherpt worden. Een hoop opties worden dan toch al 

snel te risicovol, we moeten immers als bestuur wel 

aan de gezondheid van onze dorpsgenoten denken.  

De jaarlijkse fiets puzzeltocht die normaal door de ak-

tiefgroep van Ons Huus wordt georganiseerd blijkt 

een goede activiteit te zijn. Alle leeftijdscategorieën 

kunnen hier aan mee doen en toch kunnen we de re-

gelgeving goed in acht nemen.  

Een week van tevoren kan men zich 

aanmelden voor de fietstocht. Dit ver-

liep in het begin stroef, maar gelukkig 

vond er een geweldige wending in de 

aanmeldingen plaats en stroomden de 

aanmeldingen de laatste dagen binnen. 

De dag van de fiets puzzeltocht startte 

aan het Goorland te Beemte Broekland. 

Er hebben zich uiteindelijk 71 mensen 

ingeschreven, wat een heel mooi aantal 

was. De fietstocht van zo’n 20 KM met 

de nodige vragen had 3 verschillende 

tussenstops.  
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Verslag fietstocht 2020 2 

De 1e stop werd bemand door de commissie 

kinderspelen die normaal op het dorpsfeest de 

kinderspelen verzorgen. Hier moest men een 

spel spelen wat ook weer punten opleverde 

voor de uiteindelijke puntentelling.  

De 2e stop was het rustpunt bij Ons Huus. Ie-

dereen kon hier op gepaste afstand genieten 

van een welverdiende versnapering.  

 

Van Ons Huus moest men nog een stukje 

langs het kanaal fietsen naar de laatste en 3e 

stop die verzorgd werd door de zeskamp commissie. Omdat deze commissie dit jaar geen zeskamp kon 

organiseren hebben ze spellen gebruikt 

voor de deelnemers van de fietstocht. 

Ook hier vielen weer punten te verdie-

nen voor de uiteindelijke score.  

Op naar het laatste stukje op dat zadel 

zitten. Van de Vellertweg moest er nog 

terug gefietst worden naar het begin-

punt aan het Goorland. Hier kreeg iede-

re deelnemer een klein presentje van de 

OVBB en kon ieder zijn eigen weg gaan.  

Aan het eind van de middag konden wij 

als bestuur van de Oranje Vereniging 

Beemte Broekland ondanks dat we lie-

ver het complete Beemterfeest hadden 

georganiseerd, terugkijken op een ge-

slaagde middag en is de top 3 bekend 

gemaakt: 

 

1: De Henvrikers 

2: Mentink Leliveld 

3: Bouwmeester / Hagen 

Bij de kinderen heeft de familie Lievestroo gewonnen. 

 

 

HOU VOL! 

13,14,15 Augustus 2021 ORANJEFEEST Beemte 

Broekland 
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Broeklands Kapel 1 
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Broeklands Kapel 2 

Dio Beemte 

Recreantenvolleybal zoekt leden 
 
Wij zijn een leuk en enthousiast dames team, sportief maar gezelligheid staat 
bij ons ook hoog in het vaandel. Nu zijn wij op zoek naar nieuwe leden. 
 
Onze trainingsavond is op donderdagavond om 19.30 uur bij Dorphuis “Ons 
Huus”  Beemterweg  25a, 7341 PB Beemte. 
 
Wij doen mee aan de recreantencompetitie in Epe, gemiddeld is dat 1x per 
maand een wedstrijd op de donderdagavond. 
 
Lijkt het je leuk, je mag altijd een keer komen mee trainen.  
 
Je bent van harte welkom. De trainingen beginnen weer in september. 
 

Zie ook onze website https://diobeemte.nl/volleybal 
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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 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
September 2020: 

 
13 sept. ** 10.00 uur Startzondag met Ds. A.L. Al – van Holst  
27 sept.  10.00 uur Dienst met Drs. G.R. Bloemendal, Apeldoorn 
 
** Op 13 september vieren wij Startzondag, met waarschijnlijk extra muzika-
le begeleiding.  
 
 
Op onze website wilhelminakerk.com vindt u steeds het laatste nieuws. 
 

Vaassen: zaterdag om 18.30 uur en zondag 10.00 uur 

Zaterdag 5 september woorddienst met pastor I Kantoci] 
Zondag 13 september afscheidsviering van pastor Ivan Kantoci om 10.00 uur in Twello let wel op de mededelingen 
i.v.m opgave voor de dienst 
 
Zaterdag 19 september woord dienst met pastor W. Vroom 
Zondag 27 september viering met pastor R. Dashorst 
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. 

Vieringen in Twello zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.00 uur 

Zaterdag 5 sept eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 6 sept klompendienst in de tent gaat niet door wel een viering in de kerk 
Zondag 13 september afscheid van pastor I Kantoci. Met pastoraal team 
Maandag 14 sept de kruisverheffing om viering met pastoor H. Hermens 
 
Zaterdag 19 september  Eucharistieviering met pastoor  H Hermens 
Zondag  20 september een oecumenische vredesdienst 
Zondag 27 september  Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 

Zondag 4 oktober de Franciscus 
en Clara dag  met het pastoraal 
team de juiste gegevens zijn niet 
bekent dit i.v.m. de Corona 

http://wilhelminakerk.com
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Bredeschool  Antonius De Vecht  

Waterpomp voor de kinderen van de Antonius-
school 
 
Als afsluiting van ons thema:’ groei en leven’ is 
er een waterpunt geslagen op het schoolplein. 
De kinderen kunnen nu grondwater oppompen 
met een echte waterpomp. Als aandenken aan 
de corona tijd heeft ieder kind en alle leer-
krachten een steentje beschilderd en deze zijn 
ingemetseld bij de pomp. Er wordt iedere dag 
volop mee gespeeld.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid groep 8 
Het was even spannend maar de kinderen van groep 8 hebben toch een 
musical opgevoerd als afscheid van hun basisschool periode. In 5 weken 
tijd hebben de 14 leerlingen van groep 8 de musical ingestudeerd. Maan-
dag was het tijd voor de eerste uitvoering voor alle kinderen van de 
school. Woensdag volgt de tweede voorstelling voor alle ouders uit groep 
8. Een prachtige musical vanuit de jungle. Tot slot kregen de kinderen 
van de school van groep 8 nog een mooi cadeau om samen op school 
mee te spelen. 


