
De Ratelaar - april 2021 - Pagina 1 
 

 

 

De Ratelaar 
Streekblad voor Beemte Broekland 

April 2021 



De Ratelaar - april 2021 - Pagina 2 
 

 

 
 
 

Zie verder pagina:19 
 

Pcbo De Diamant - Beemte 1 

Nieuws vanuit de directie van  

Pcbo De Diamant – Beemte 

 

Beste buurtbewoners, 

Afgelopen maand waren we nog heerlijk aan het schaatsen op het ka-

naal en was het echt winter. 

Nu ik dit schrijf is de eerste lentedag begonnen met een heerlijk zonne-

tje veelbelovend voor de komende tijd. 

Een periode waarin we uitkijken naar het feest van Pasen, een feest 

waarin God opnieuw met ons wil beginnen. 

God is op zoek naar jou, u en mij. Ook met de kinderen vieren wij op 

school het feest van Pasen met een mooie viering. 

Ik wens u een mooie tijd, laten we hopen dat we elkaar snel weer kun-

nen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,   Anneke Kamps van der List         (Directeur de 

Diamant Beemte) 

 

 

Nieuws vanuit de bovenbouw 

Wat is de tijd snel gegaan sinds de vorige Ratelaar. We zijn intussen helemaal gewend aan onze nieuwe 

groepen. De juffen en meester wisselen steeds van lokaal, zodat wij zoveel mogelijk op onze plek kun-

nen blijven. Soms horen we ze best wel een beetje zuchten en steunen, want ze kunnen nu pas op het 

moment van wisselen de lessen klaar zetten voor ons en dat kost natuurlijk best wat tijd. 

We zijn de afgelopen periode bezig geweest met de cito’s en groep 8 heeft deelgenomen aan een norme-

ringsonderzoek van de Iep. Hierdoor hebben we niet veel tijd gehad om veel bijzondere dingen te doen, 

maar dat was eigenlijk wel lekker rustig. 

Juf Irma komt iedere donderdag bij ons voor haar stage. Ze start dan de dag met ons op en geeft ver-

schillende lessen voor rekenen, spelling en verkeer. Dat is erg gezellig. 

Op dit moment zijn we heel hard aan het oefenen voor ons theoretisch verkeersexamen. Deze zal op 

vrijdag 9 april door ons gemaakt worden. We maken oefenexamens, oefenen met quizjes en praten veel 

over verschillende verkeerssituaties, zodat we het straks zo goed mogelijk kunnen doen. 

Daarnaast zijn we thuis begonnen met het voorbereiden van een spreekbeurt. Iedereen moet er één 

houden en daar gaan we in april mee starten. Dit is best spannend. Gelukkig zijn we gewend om voor de 

klas te staan, want ook bij Engels hebben we presentaties en doen we opdrachten waarbij we aan elkaar 

dingen moeten laten zien. We hopen dat dit jaar het praktijk examen verkeer ook weer door kan gaan, 

maar dat is nog even afwachten. 

3x in de week genieten we van schoolzuivel en schoolfruit… Nou ja genieten… soms zitten er wel dingen 

tussen die we eigenlijk helemaal niet zo lekker vinden. Zo hadden we laatst een keer selderij en rettich. 

Gelukkig nam onze juf iets lekkers mee, waardoor sommigen van ons niet meer konden stoppen met 

eten.   

   
In dit nummer van de Ratelaar heeft groep 8 helaas niet heel veel om op terug te blikken, dus zullen zij 

ook met u vooruit kijken naar wat er nog allemaal staat te gebeuren. Wij wensen iedereen veel leesple-

zier en hopen jullie een volgende keer weer op de hoogte te mogen brengen van alles wat ons beweegt 

in de bovenbouw. 

Heel veel groeten van alle kinderen en de juffen  
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Algemene informatie 

Bibliotheek bus Elke donderdag van 09:00 tot 09:30 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 

Naar aanleiding van de  
persconferentie 

http://www.politie.nl
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 April 2021 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2021-2022: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Agenda  

  
 Weekend Deal, zie pagina 27 
 

Bij de lezer 

Di 30 + wo 31 
maart 
Di 4 + wo 5 mei 

Di 1 + wo 2 juni 

Di 6 + wo 7 juli 

Di 31aug + wo 1 
sept 
Di 5 + wo 6 okt 

Di 2 + 3 nov 

Di 7 + wo 8 dec 

  

Di 1 + wo 2 febr 

Beste lezers, 
 
Allereerst begin ik met het goede nieuws dat we van de Buurt- en Belangenvereniging hebben ontvan-
gen. De redactie kan voorlopig doorgaan met het maken van ons streekblad “De Ratelaar”. Daar zijn we 
blij mee en ik hoop u ook! 
 
Wat leuk dat we zoveel reacties kregen met de oplossing van de puzzel. De oplossing was: bevroren ka-
naal. We hebben geloot onder alle inzendingen en mevrouw Langenbach van de Holhorstweg heeft ge-
wonnen. Haar schoonzoon heeft de prijs, een mooi paasstukje in ontvangst genomen. Ook in deze Rate-
laar staat weer een puzzel. Dus doe u best en hopelijk bent u de volgende winnaar. 
 
Op 17 maart gingen we met zijn allen massaal naar het stembureau. Dit jaar werd de grote gymzaal ge-
bruikt in verband met de ruimte. En ondanks alle 1,5 meter maatregelen was het in het Dorpshuis prima 
te doen.  
 
Het voorjaar is begonnen dus wilt u weer naar buiten om te sporten? Dio stuurt een bericht dat de Boot-
camp weer van start kan gaan. Zie verderop in deze Ratelaar. Laten we maar niet te ver op de zaken 
vooruit lopen, maar stiekem hebben we toch met zijn allen wel weer zin in een Beemterfeest!  
 
Namens de redactie wens ik jullie veel leesplezier. 
Marjan van Assen 



De Ratelaar - april 2021 - Pagina 11 
 

 

 

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 1 

 
Voor alle inwoners van Beemte-Broekland! 
 

We leven nog met z’n allen in een vreemde, haast onwerkelijke tijd. Soms heb je het gevoel dat de tijd 
stil staat en dat we met z’n allen zitten te wachten tot we ons normale leven weer op kunnen pakken. 
Wat hebben we even genoten van het ijs op het kanaal en wat een succes waren de steigers. Fijn dat we 
dat met de ijsvereniging tot stand hebben kunnen brengen. Mooie samenwerking! 
Ondanks dat je soms het gevoel hebt dat de tijd stil staat, gaan toch ook heel veel dingen gewoon door. 
Zo zijn per 1 maart 2021 Helga van Assen en Wilma van Amersfoort gestopt als bestuurslid van de Buurt 
en Belangenvereniging. We hadden dit graag op een passende manier willen afsluiten, maar wat in het 
vat zit verzuurd niet. Bij deze willen we deze twee dames bedanken voor al hun inzet. Ze hebben mooi 
werk verricht voor Beemte-Broekland. Een nieuw bestuurslid heeft zich al aangemeld. Als alle beperkin-
gen wat opgeheven zijn, gaan we gauw een echte vergadering plannen en kennis met elkaar maken. Er 
is nog plek voor 1 of meerdere bestuursleden, dus heeft u interesse? Neem dan contact op met   
 
bb.beemtebroekland@gmail.com.  
 
We zijn momenteel druk bezig met de subsidieaanvraag van de gemeente Apeldoorn. Met alle verande-
ringen, bezuinigingen en beperkingen is dat nog een behoorlijke klus. Er zal ook voor ons als bestuur 
een hoop veranderen. Iedereen in de gemeente Apeldoorn, dus ook in Beemte-Broekland, die iets denkt 
te organiseren zal zelf subsidie moeten aanvragen en de rol van BBvBB zal anders worden. Maar ook op 
of aanmerkingen naar de gemeente en eventuele klachten zal door de inwoners zelf ingediend moeten 
worden. Dit in het kader van de burgerparticipatie. Er zijn al enkele dorps en wijkraden daarom gestopt. 
Dat is niet ons plan. Wij gaan bekijken wat we als BBvBB kunnen gaan betekenen voor onze dorpsbewo-
ners. 
 
We kregen onlangs een mooie mail van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Zie hieronder.  
 
In 2017 heeft uw vereniging samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een succesvolle beplantingsactie Kwa-
liteitsimpuls Landschap Beemte Broekland georganiseerd waarbij maar liefs 12.000 struiken en 300 bomen werden 
aangeplant in het buitengebied.  
Momenteel heeft gemeente Apeldoorn Beemte-Broekland uitverkoren voor een aanvullend biodiversiteitsproject. Naast 
versterking van het landschap met inheemse bomen en struiken kunnen nu ook inheemse kruidenmengsels ingezaaid 
worden of nestkasten voor erfvogels, egels of insecten besteld worden. 
Graag zou SLG wederom met BB.BeemteBroekland samenwerken. Omdat een informatieavond vanwege corona niet 
mogelijk is willen wij u vragen een stukje in De Ratelaar te plaatsen.  
 

Wij raden een ieder aan om te reageren. We willen toch met z’n allen de mooie natuur in Beemte Broek-
land behouden? Dan is dit onze kans om aan te gemeente te laten zien hoe deze natuur ons na aan het 
hart ligt. Verderop in de Ratelaar staat een persbericht met alle informatie. 
Dan rest ons nog te zeggen dat we als BBvBB er voor u zijn. Dus kunnen wij in deze coronatijd iets voor 
u betekenen? Bel of mail ons.   

    Bestuur Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland.    
 

 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 2 

         

 

PERSBERICHT Rozendaal, 15 maart 2021 

 
 

Helpt u mee aan meer vlinders en wilde bijen in uw omgeving?  
Start project voor meer biodiversiteit in Beemte-Broekland 
 
Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewo-
ners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloe-
men? Om bewoners op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in 
samenwerking met de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland in opdracht van de 
gemeente Apeldoorn een project voor meer biodiversiteit. Bewoners in het buitengebied van 
Beemte-Broekland kunnen zich nu aanmelden voor een biodiversiteitsplan. Kijk voor meer in-
formatie en om u aan te melden op de website www.landschapsbeheergelderland.nl onder 
het kopje Activiteiten > Biodiversiteit. 
 
Biodiversiteitsplan op eigen erf 
Grondeigenaren in het buitengebied van Beemte-Broekland kunnen een gratis advies krijgen om de bio-
diversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgele-
genheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor 
een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemrijke kruiden en het ophangen van nestkasten. Een 
adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunt u bijdragen aan een 
bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting, 
nestkasten en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kunt u met aantrekkelijke korting aanschaffen. 
Heeft u interesse in een biodiversiteitsplan? Dan kunt zich aanmelden via de website 
 
Veldbezoek 
Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een veldbezoek door een adviseur van 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG houdt zich hierbij strikt aan de landelijke richtlijnen 
van het RIVM. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige be-
planting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan. Op een centrale uitdeeldag in het najaar ontvangen 
alle deelnemers hun plantmateriaal en nestkasten. Het zaaigoed wordt per post geleverd.  
 
Bijenhotels en Bijenoases 
Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in de gemeente Apeldoorn. Samen met 
bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk 
met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Later dit jaar en volgend jaar zullen andere 
onderdelen starten zoals de oprichting van een Hoogstamfruitbrigade, een cursus Biodiversiteit voor be-
woners, een inspiratieochtend biodiversiteit langs Klompenpaden en de aanleg van Bijenoases. 
 
Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Robert Keizer van Stichting Landschapsbeheer Gel-
derland, telefoon 026-3537444  of r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl.  

https://landschapsbeheergelderland.nl/biodiversiteit-in-nijkerk/
mailto:r.keizer@landschapsbeheergelderland.nl
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Soms moet er even gebuffeld worden.  
In maart zijn alle boei-delen schoongemaakt en nieuwe stickers aan de voorzijde ge-
plakt. 

En nu maar hopen dat we met Pasen 
het terras open mogen gooien! 
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Puzzel 2 Ratelaar 
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 

Van onze groep 8 redactie 
Hallo Beemte Broekland! 
Deze maand hebben we niet zoveel gedaan, daarom gaan we vooruitblikken. 
Wat komt er dit jaar nog allemaal? 
We hebben op 9 april met groep 7 / 8 het theorie verkeers examen. Wij zijn daar nu al elke vrijdag 
druk mee aan het oefenen en normale lessen. En natuurlijk komt er ook een paasviering met de hele 
school. groep 8 heeft ook een aantal activiteiten: onder andere de IEP toets. We hebben al 2 oefen IEPs 
gehad. Er is ook een activiteit voor de hele school: koningsdag het word wel een beetje anders dan 
normaal, maar we maken er wat moois van En de musical met groep 6/7/8 aan het eind van het jaar. 
wat hoopt groep 8 allemaal dat er nog komt?  
Mandy: ik zou wel heel graag met groep 8 dag naar Walibi willen! 
Sofie: Ik wil wel graag dat groep 8 dag kan doorgaan en heel leuk wordt 
Yazz: ik hoop dat met groep 8 dag door kan gaan en dat de musical leuk wordt!! 
Daan: dat we een leuke musical hebben 
Leon: ik hoop dat we een hele leuke groep 8 dag hebben!!!! 
Jonathan: ik hoop dat we nog een heel leuke tijd met groep 8 hebben! 

Geschreven door groep 8! 

   
 
 

Vogelhuisjes bij Dorpshuis “Ons Huus” 
  
Het voor- en achterplein van ons Dorpshuis hebben een flinke opknapbeurt gehad en zien er weer 
(bijna) perfect uit. Toch mist er wat aan de achterkant. De muren zijn te kaal.  
Dus heeft de dorpshuisvereniging iedereen in Beemte Broekland opgeroepen om de vogelhuisje te ont-
werpen, maken  en te brengen. Voor het mooiste vogelhuisje lag er zelfs een (lekker) prijsje te wach-
ten. 
Zaterdagmorgen 20 maart 11.00 uur was het tijd om de huisjes naar het dorpshuis te brengen. Geluk-
kig stond het bestuur er niet voor niets te wachten. Verschillende huisjes konden worden opgehangen. 
De kale muur ziet er een stuk leuker uit nu. Ga zeker kijken.  Ook hebben we de ingang van de Gym-
zaal voorzien van belettering 
 
De winnaars zullen we bekend maken via onze Facebook pagina en in de volgende De Ratelaar. Maar 
nu toch alvast een eervolle vermelding voor het bankje met voerbakje gemaakt door Gert Jan Engel 
Bedankt voor alle inzendingen!! 
 
Het bestuur van Ons Huus 
Mettie, Jorrit, Henk, Arnold en Fred  Zie ook pagina 21 en 23 voor de vogelhuisjes 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 
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Vogelhuisjes 
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Vakanties voor minder draagkrachtigen 

Vogelhuisjes 

Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet kerkelijk, die verkeren in bijzondere si-
tuaties en daardoor al dan niet tijdelijk, minderdraagkrachtig zijn, zich aan melden bij de diaconie van 
de Protestantse Gemeente in Apeldoorn voor een vakantie in Nederland of daar buiten. 

 
Deze mogelijkheid staat open voor bijvoor-
beeld mensen met een uitkering (bijstand, 
WAO, schuldhulpverlening) of voor anderen 
die door langdurige bijzondere omstandighe-
den weinig tot geen financiële armslag meer 
hebben om er eens een weekje op uit te gaan 
en daar echt aan toe zijn.  
Hiertoe kan men even op zoek gaan op het 
Internet en de URL van de gevonden vakan-
tiebestemming overleggen met de recreatiedi-
aken. Buitenlandse bestemmingen komen ook 
in aanmerking indien zij voldoen aan de voor-
waarden die voor de reizen door de Protestan-
te Diakonie zijn opgesteld. 
 
Niet alleen komen vakanties in aanmerking maar ook bijvoorbeeld een bijdrage aan een schoolkamp of 
aan een schoolreisje van een inwonend leerplichtig kind.   
 
Samenvattend:  
Ook voor u kan een fijne vakantie geregeld worden, financiële belemmeringen behoeven hiervoor – 
onder voorbehoud - niet in de weg te staan. 
De (recreatie)diaken uit uw wijk kan u uitgebreid verder informeren over de diverse vakantiemogelijk-
heden die er voor u zijn.  
Contact: Uw (recreatie)diaken: 
Geri Woudstra: tel. 055-3121305, email: coordinator.pga@gmail.com 

mailto:coordinator.pga@gmail.com
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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 en zondag om 10.00 uur 
Zaterdag10 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 17 april Woorddienst pastor W Vroom 
Zaterdag 24 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 1 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 9 mei woorddienst met pastor W Vroom 
 
Twello 
Zondag 11 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 10.00 uur 
Zondag 18 april Eucharistieviering met pastoor H. Hermens om 9.00 uur 
Zondag 25 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
Zondag 2 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur  
Zondag 9 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
U dient vooraf te reserveren in beide parochies max 30 personen via de secretariaten. 
 
 In verband met het vertrek naar zijn geboorteland India, van pastor Sebastian is er op zondagmorgen om 9.00 uur een 
eucharistieviering in Twello en om 11.00 uur een eucharistieviering in de Emmaüs in Apeldoorn 
 
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 9.00 uur. Ten zij anders vermeld 
 
Hoe de richtlijnen aan en pas goed op uzelf en uw naasten 
 
Geloofsgemeenschap H Antonius 

April 2021:  
01 apr.   19.30 uur Witte Donderdag, gez. dienst met De Fontein,                               
     Ds. J. Al – van Holst en Sj Muller, Apeldoorn 

02 apr.  19.00 uur Goede Vrijdag, dienst met dhr. E. Fokkema, Twello 
03 apr.          16.00 tot 18.00 Stille Zaterdag, kerk open 
04 apr.*  10.00 uur 1e Paasdag, dienst met Ds. J. Al – van Holst 
11 apr.  10.00 uur Dienst met Ds. C. Baas, Apeldoorn 
18 apr.  10.00 uur Dienst met Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
25 apr.   10.00 uur  Dienst  met Ds. H. Boter, Apeldoorn 
02 mei**  10.00 uur Dienst met Ds. J. Al – van Holst  
 
*   Op 1e Paasdag zal er mogelijk weer een fysieke dienst gehouden worden 
onder voorbehoud  van overheidsmaatregelen   
** Op 2 mei zal tevens afscheid worden genomen van Truus Vegter als ouder-
ling     
Alle vieringen, behalve mogelijk die van 1e Paasdag, zullen als gevolg van de 
Corona maatregelen via live-stream  worden uitgezonden. 
Voor het laatste nieuws hierover verwijzen we u naar de website van de Wilhel-
minakerk 
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Beheerder “Ons Huus” 

Wilhelminakerk 

 
                                                                                           
 

Vakantiegeld Samen Delen 
 
 
 
 
De Wilhelminakerk wil graag van betekenis zijn voor mensen in de buurt.  
 
Ook dit jaar zullen we weer meedoen met de actie Vakantiegeld Samen Delen. De actie nodigt mensen 
met een “ruim” inkomen uit om iets te delen van hun vakantiegeld met plaatsgenoten,  Door deze gift 
stelt men mensen, ongeacht geloofsovertuiging en met een krappe beurs in staat net even iets extra’s te 
doen. Zoals een dagje uit met (klein)kinderen, het vervangen van een wasmachine of aanschaffen van 
nieuwe kleding.  
Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit deze actie? Vanaf half april tot eind mei kunt u te-
recht op de website vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl Daar kunt u het deelnameformulier downloa-
den. Mocht dat niet lukken, dan zijn er tegen die tijd folders beschikbaar. Belt u met één van onze diake-
nen, Ria Dolman, tel. 055-3232355 of Henk Fiets, tel 055-3121390. 
 
Vorig jaar hebben we voor het eerst meegedaan met deze actie. Het was bijzonder voor de diakenen om 
mensen blij te maken met een envelop met inhoud. 
Op bovengenoemde website is ook het rekeningnummer van deze actie te vinden voor een donatie. La-
ten we in deze moeilijke tijd ons extra inzetten op verbondenheid met elkaar. 
 
Diaconie Wilhelminakerk 

ONS HUUS 
 
Wanneer we open mogen?? Nog steeds niet bekend. 
 
Tot die tijd hebben we sowieso in de weekenden: 
* onze weekenddeal EN 
* vanaf 13.00 uur geopend voor coffee to go, warme choc, SOFTIJS, 
   Snacks e.d. 
 
         .  
Elk weekend hebben we een actie met een  
afhaalmenu, deze wordt gepubliceerd op Facebook.  
Het afhalen van de weekenddeal kan op                    
zaterdag en zondag tussen 17.00 en 19.00 uur               
 
Wilt u meer informatie hierover of  
gebruik maken van de actie dan  
graag even bellen met Ben, tel. 06 2728 4949 
 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
                                                                                                    
Tot ziens in Ons Huus.  

 
(Het paasweekend is het dorpshuis gesloten.) 

http://vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 

 

Aan de leden van de ´´Oranje Vereniging Beemte Broekland´´, 
Zoals jullie allen weten kon de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB dit jaar niet doorgaan.  
Omdat er afgelopen jaar geen feest gehouden kon/mocht worden zijn er ook weinig veranderingen ten 
opzichte van het jaar ervoor. 
Wat betreft de bestuursverkiezing hebben we als bestuur besloten dit een jaar door te schuiven. De 
bestuursleden die in 2021 herkiesbaar waren, zullen dat nu in 2022 zijn.  
Wat betreft de kascontrole, heeft dit net als andere jaren plaats gevonden. Nu alleen natuurlijk wel op 
een andere manier door de corona regelgeving.  
In 2020 hebben we besloten het gehele programma door te schuiven naar 13, 14 en 15 Augustus 
2021. Het Bestuur is online en zo ver als mogelijk alweer bezig met de voorbereidingen voor het feest 
van 2021. Wij als bestuur hebben dan ook nog goede hoop dat we dit jaar weer een Beemterfeest mo-
gen/kunnen houden.  
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, horen wij die graag. 
HOU VOL! 
Het bestuur van de Oranje Vereniging Beemte Broekland 
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Tweede Kamerverkiezingen 2021  
Door het vermaledijde coronavirus zijn ook de Tweede Kamerverkiezingen anders dan normaal verlopen. 
Om het risico op verspreiding van Covid-19 op de verkiezingsdag zo klein mogelijk te houden werden er 
een aantal maatregelen genomen. Kiezers van 70 jaar en ouder konden per brief stemmen en in een be-
perkt aantal stemlokalen konden kiezers die behoren tot de risicogroepen alvast stemmen op maandag 
15 maart of dinsdag 16 maart. Op de verkiezingsdag zelf werden de stemlokalen zo ingericht dat er vol-
doende afstand gehouden kon worden en er ruimte was om andere maatregelen (zoals het aanbieden 
van desinfecterende handgels en het plaatsen van spatschermen) te kunnen verwezenlijken. Al deze 
maatregelen zorgden ervoor dat iedereen op een veilige manier zijn of haar stem kon uitbrengen, vanuit 
huis of, met een gerust gevoel, in een stemlokaal. En dat is gelukt: de opkomst is uiteindelijk vergelijk-
baar met de verkiezingen van 4 jaar geleden; corona heeft de verkiezingen dus niet klein gekregen!   
 
Het dorpshuis Ons Huus beschikt, en daarmee mochten we ons ook nu weer gelukkig prijzen, over een 
mooie gymzaal en die werd voor de gelegenheid gebombardeerd tot stemlokaal. Op die manier konden 
de kiezers uit Beemte Broekland op hun vertrouwde locatie coronaproof stemmen. 
 
Bij de ingang van de gymzaal stond steeds een student van de MBO-opleiding HTV (Handhaver Toezicht 
en Veiligheid) die iedereen vriendelijk vroeg om een mondkapje te dragen en de handen te desinfecte-
ren. Deze studenten zorgden er ook ieder half uur voor dat de stemhokjes, spatschermen en tafels gerei-
nigd werden. Een goede stagemogelijkheid voor de studenten en fijn voor ons: wij konden ons concen-
treren op de normale stembureau-taken. Met een mondkapje op, handschoenen aan, op anderhalve me-
ter afstand van elkaar en met een spatscherm op de tafels konden wij prima ons werk doen. Waar nor-
maalgesproken één kiezer per keer de stempas kan laten controleren deden we dit nu anders; zowel aan 
de linker- als aan de rechterzijde werden de stempassen ingenomen en verwisseld voor een stembiljet. 
Af en toe zorgde de looproute en het aan de achterzijde verlaten van de zaal tot verwarring maar we 
kunnen wel concluderen dat de gymzaal een prima stemlocatie is geweest in deze rare tijd. Ook de bur-
germeester van Apeldoorn, Ton Heerts, heeft met eigen ogen gezien dat de kiezers op een veilige manier 
hun stem konden uitbrengen en dat we het prima voor elkaar hadden in Ons Huus. Hij zag bovendien 
dat Ben en Alie ons goed verzorgden met koffie, thee, soep en broodjes en hij was daar, net als wij, heel 

blij mee.  
 
Er kon gestemd worden tot 21 uur. Daarna begonnen wij di-
rect met de telling van de stembiljetten. De enorme lappen 
papier zorgden er in de stemhokjes voor dat bij menigeen het 
zweet uitbrak op het moment dat het biljet dichtgevouwen 
moest worden - bij ons zorgden de biljetten er voor dat we 
juist tijdens het uitvouwen het erg warm kregen. Toen alle 
biljetten eindelijk uitgevouwen waren kon het tellen, later 
dan normaal, beginnen. Dat is iedere keer weer een hele 
klus, eigenlijk de meest intensieve klus van de dag. Uiteinde-
lijk liepen we om 00.30 uur Ons Huus uit. Alle biljetten en 
stempassen in zakken, de stemhokjes, tafels en stoelen op-
geruimd en de administratie onder de armen. Thea en Rina 
brachten de administratie vervolgens naar het gemeentehuis 
en daarmee kwam aan deze bijzondere verkiezingsdag een 
einde.  
 
De verkiezingsdag was 
trouwens niet alleen 
door het coronavirus en 
de maatregelen anders 
dan anders. Het was 
ook anders en een stuk 
minder gezellig doordat 

Dora er dit jaar niet bij was. Dora Overvelde heeft vanaf 1981 tien-
tallen keren geholpen als stembureaulid in het stemlokaal in Ons 
Huus. Ze heeft ons allemaal met open armen verwelkomd toen wij 
begonnen als stembureaulid en voor ons, maar ook zeker voor me-
nig kiezer uit Beemte Broekland waren de verkiezingen en Dora één 
gezicht. Ze heeft het werk in het stembureau altijd met plezier en 
vol overgave gedaan maar heeft vorig jaar besloten om te stoppen. 
We hebben haar op 17 maart al even in het zonnetje gezet maar 
willen haar vanaf deze plek ook nog van harte bedanken! Dora, 
dank je wel!  

Tweede Kamer verkiezingen in Beemte Broekland 
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Tweede Kamer verkiezingen in Beemte Broekland 

Bewaart u trouwens uw souvenir aan deze speciale verkiezingen goed – het potloodje zou zomaar 
een heus collectorsitem kunnen worden – en laten we met z’n allen duimen dat wij tijdens de volgen-
de verkiezingen u weer kunnen trakteren op de vertrouwde Engelse dropjes! 
Een vriendelijke groet, 
 
Rina, Thea, Ria, Marjan, Jacintha en Caroline-die-voor-het-eerst-kwam-helpen-en-het-supergoed-
deed!  

Lijstnaam Aantal stemmen

VVD 168

PVV 56

CDA 120

D66 69

GroenLinks 19

SP 26

PVDA 17

ChristenUnie 27

Partij voor de Dieren 18

50Plus 7

SGP 65

DENK 0

Forum voor Democratie 21

BIJ1 0

JA21 28

CODE ORANJE 1

Volt 5

NIDA 0

Piratenpartij 0

LP 0

JONG 0

Splinter 0

BBB 82

NLBeter 0

Lijst Henk Krol 0

OPRECHT 0

JEZUS LEEFT 0

Trots op Nederland (TROTS) 0

U-Buntu Connected Front 0

729

 
Tot slot willen wij u natuurlijk de uitslag niet onthouden. Hieronder treft u de cijfers aan. Zoals u ziet is 
ook in Beemte Broekland de VVD de grootste partij. Op het moment van schrijven is er nog geen coalitie 
gevormd maar wie weet gaat het dit jaar snel en is op het moment dat u dit leest alles al rond. Laten we 
het hopen. 
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