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PCBO De Diamant Beemte 1 

Vanuit  de Directie van PCBO de Diamant – Beemte  

Allereerst wens ik u veel geluk en gezondheid voor een liefdevol 2021. 
Helaas werden we net voor de kerstvakantie geconfronteerd met het feit dat de scholen weer dichtgin-
gen. Op dit moment zijn we druk bezig met het geven van online lessen, dit betekent dat we de kinderen 
zelf les kunnen geven en dat de kinderen elkaar en de juf iedere dag kunnen zien. 
We merken dat de kinderen en de leerkrachten dit fijn vinden en dat is een groot verschil met de eerste 
lockdown. 
Voor nu kijken we vooral uit naar het voorjaar, de bollen komen al omhoog in de potten. 
Ik wens u vanuit de Diamant Beemte een hartelijke groet namens het hele team. 
Met vriendelijke groet,              Anneke Kamps van der List 
 
 
Sint rekencircuit groep 3/4 
 
Op vrijdag 4 december hebben we met alle kinderen van groep 3 en 4 
een Sintrekencircuit gedaan. In de klas lagen een heleboel rekenspellen. 
Zo mochten we bv. in de speelgoedwinkel gepast betalen, telden we 
met sprongen van 2-5-10 bij het pakjes overgooien en moesten we tel-
len hoeveel pepernoten er in de zak zaten om uit te rekenen hoeveel er 
dan uit gehaald waren (aanvullen tot 10). Het was een hele gezellige en 
leerzame rekenles. 
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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 

Oprukkende zonnepanelen in Broekland 

http://www.politie.nl
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 Weekend Deal,        zie pagina 29 
 

Beste Lezers 
 
De redactie wenst natuurlijk iedereen een goed en gelukkig Nieuwjaar. Het zal waarschijnlijk nog niet 
meevallen door het rondwarende virus, maar we houden de moed erin. Frits Bouwmeester geeft in een 
leuk artikel aan hoe in het verleden met de meest vreselijke ziektes en epidemieën in onze woon- en 
leefomgeving werd omgegaan. Een aanrader om te lezen en we kunnen ook concluderen dat de rol van 
de overheid wel een beetje veranderd is ten opzichte van die in vroegere tijden. 
 
In ieder geval is de eerste De Ratelaar van het jaar weer gemaakt en ligt voor u. Er gaat wel iets ver-
anderen wat betreft het uitgeven van De Ratelaar door de Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broek-
land (BBvBB). Kreeg de vereniging in het verleden vanuit een voorkeurspositie bij de gemeente Apel-
doorn altijd een vast bedrag uitgekeerd voor allerlei activiteiten, nu zal er per activiteit subsidie aange-
vraagd moeten worden en is onze voorkeurspositie weggesaneerd. Er zal dus voor elke activiteit apart 
subsidie aangevraagd moeten worden en dan komt natuurlijk de vraag om de hoek kijken: krijgen we 
wel genoeg subsidie om onze De Ratelaar voort te zetten. Tot nu toe gingen we op in de mede activitei-
ten van de vereniging, maar nu moeten we met de billen bloot en dat zal mogelijk niet meevallen. Het 
uitgeven van een  tijdschrift in deze tijd van internet lijkt altijd een dure aangelegenheid en kan al snel 
aanleiding zijn om te gaan bezuinigen. Ik loop een beetje voor de muziek uit, want er zijn nog geen be-
sluiten genomen en beslissingen gevallen. De volgende maand weten we meer en zal de redactie u uit-
gebreid informeren.  
 
Op de voorplaat een foto van de nieuwe steiger in het kanaal vlakbij het driehoekje: Stadhoudersmo-
lenweg, Korte Vellert en Kanaal Noord. 
 
Tenslotte wijs ik u nog even op het artikel over de Weteringse Broek waar Natuurmonumenten op pagi-
na 35 vraagt of we wat leuke, mogelijk in het verleden ontstane, namen kunnen bedenken en aan hen 
kunnen doorgeven. Het is natuurlijk leuker op de vraag: “waar heb je gewandeld?”, te kunnen zeggen: 
“in ‘t  Hul”, dan in “natuurgebied2”.  
 
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie. 
Siep Woudstra  
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Het jaar 2020 is alweer even achter ons als u de 
ratelaar aan het lezen bent, wij wensen iedereen 
een gezond en goed 2021. Ondertussen zijn de 
eerst inentingen  gegeven aan de personen van 
de zorg, we hopen dat er gauw een eind komt aan 
deze nare tijd, en dat we straks weer de activitei-
ten kunnen oppakken dat geldt natuurlijk weer 
voor alle verenigingen, en dat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten. 
Maar we hebben als buurt belangen zeker niet stil 
gezeten u zult hieronder weer lezen waar we zoal 
mee bezig zijn geweest. 
 
*Nieuwe subsidieverordening 
Terwijl de coronacrisis volop aan de gang was en 
overleg binnen de vereniging niet goed mogelijk 
was, heeft de gemeente eind vorig jaar nog snel 
een nieuwe subsidieverordening vastgesteld. De 
nieuwe verordening is per 1 januari 2021 inge-
gaan. 
 
We weten nu nog niet hoe het voor Buurtbelangen 
zal uitpakken. Voorlopig gaan we gewoon door! 
 
Normaal is een gemeentelijke verordening niet zo 
interessant om een stukje over te schrijven, maar 
met deze nieuwe verordening verandert er nogal 
wat. 
 
In de eerste plaats beschouwt de gemeente 
Buurtbelangen niet langer als vaste gesprekspart-
ner voor overleg met de buurt. Het gemeentebe-
stuur wil graag met ‘iedereen’ in gesprek. Hoe ze 
dat willen organiseren is nog niet duidelijk. 
 
In de tweede plaats vervalt de vaste jaarlijkse 
subsidie. Elk jaar moeten we nu opnieuw een aan-
vraag doen en het is van tevoren niet meer zeker 
of het geld beschikbaar wordt gesteld. 
Omdat namelijk alle inwoners gelijkgesteld wor-
den aan een buurtvereniging, kan iedereen een 
plan indienen voor een activiteit.  
 
In de nieuwe verordening heet een organisator 
van een activiteit ‘een participant’. Afhankelijk van 
het aantal participanten en afhankelijk van de 
goedkeuring door de gemeente wordt geld be-
schikbaar gesteld. 
 
Voor het huidige jaar 2021 moeten participanten 
voor 1 februari hun plannen indienen. 
Daarna moeten voor de volgende jaren de plan-
nen voor 1 november van het voorafgaande jaar 
worden ingediend.  
 
*Zonnepanelenacties 
In de vorige Ratelaar stond een bericht over de 
acties die in ons gebied zijn ondernomen. 
Blijkbaar is het idee ontstaan dat Buurtbelangen 
partij is in deze acties. We zijn daar namelijk op 

aangesproken en daarom is het goed om nog eens 
te benadrukken dat Buurtbelangen neutraal is.  
Wel hebben wij de gemeente op het hart gedrukt 
Beemte Broekland niet te gebruiken als een soort 
vergaarbak voor alles wat men in de stad Apel-
doorn niet kwijt kan.  
Bijvoorbeeld zonnepanelen, die horen in de eerste 
plaats thuis in de bebouwde omgeving en niet op 
agrarische cultuurgrond. 
 
Het is aan onze inwoners zelf om een keuze te 
maken voor of tegen zonnepanelen op hun grond. 
De gemeente is als vergunningverlener verant-
woordelijk. 
Niet iedereen is enthousiast over de panelen en 
dat blijkt wel uit de spandoeken die in Beemte en 
Broekland hangen.  
 
We hopen dat de gemeente haar beleid bijstelt en 
niet doorgaat met Beemte Broekland vol te zetten 
met zonnepanelen en windmolens. Niet overal in 
Nederland is de openbare ruimte geschikt voor 
het opwekken van duurzame energie.  
 
De gemeente denkt dat ze alles zelf binnen haar 
gemeentegrenzen op moet wekken maar dat is 
een illusie.  
Bij somber windstil weer zul je altijd een beroep 
moeten doen op een veel grootschaliger systeem, 
zelfs in Europees verband. Het wordt dus tijd dat 
de overheid eens gaat nadenken hoe ze voor de 
langere termijn schone energie echt duurzaam 
gaat opwekken en niet ten koste van haar inwo-
ners.  
 
*Steigers 
Zoals een ieder al wel heeft kunnen zien zijn de 
steigers geplaatst bij de ramsbrug en ter hoogte 
van het driehoekje Stadhoudersmolen/Korte Vel-
lert, mooi om te zien dat er al gebruik van word 
gemaakt door de vissers. De gemeente heeft on-
dertussen ook een verhard paadje naar de steiger 
aangelegd het ziet er allemaal netjes uit. 
Het is de bedoeling dat er nog een picknickbankje 
geplaatst gaat worden bij de ramsbrug hier hoort 
u in de volgende ratelaar meer over. 
 
*Driehoekje Stadhoudersmolen/Korte Vellert 
Het heeft even op zich laten wachten maar het 
rode schepje bij het driehoekje Stadhoudersmo-
len/Korte Vellert is nog steeds in ontwikkeling. Als 
er geen bezwaren worden ingediend word het 
kunstwerk geplaatst nog even wachten hoe dit 
gaat uitpakken. 
Het klimaatbosje op deze plek heeft even stil ge-
legen maar langzamerhand word dit weer opge-
pakt. 
De gemeente heeft zeker wat met onze punten 
gedaan en wij willen dat er voor onze buurt bewo-

(Vervolg op pagina 13) 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

ners een informatie avond word gehouden voordat 
ze de klimaat bosjes willen realiseren. Hoe dit gaat 
verlopen door de corona maatregelen moeten we 
even afwachten. Er word bij het driehoekspuntje 
zeker rekening gehouden met de verkeerssituatie. 
Er word eventueel ook nog gekeken naar een aan-
tal bankjes en een speelboom voor de kinderen en 
een paadje door het klimaatbosje om naar de over-
kant te komen naar de boomgaard zodat dit ook 
wat meer bezocht zou worden. Kortom het project 
ligt niet stil en we houden u op de hoogte. 
 
*Driehoekspuntje Bellertstraat/Oude beemterweg 
Zoals jullie kunnen zien is het hekwerkje rondom 
de herdenkingsboom gerenoveerd erg netjes ge-
worden. De gemeente heeft zijn zorgen geuit over 
de boom er word veel op deze plek geparkeerd en 
dit geeft veel schade aan de wortels deze sterven 
af, en hierdoor zou de levensduur van de boom be-
perken. De gemeente wil daarom hier een hekwerk 
met bankje gaan plaatsen waardoor er geen auto’s 
meer geparkeerd kunnen worden. Zo kan de boom 
gezond oud worden. 
 
*AED 
Er is een herhalingscursus gepland op eind februari 
de personen die hier ieder jaar aan deelnemen heb-
ben hier bericht over gehad, zou u ook graag willen 
deelnemen laat het dan weten via de mail 
bb.beemtebroekland@gmail.com  
we hopen dat de herhalingscurcus plaats kan vin-
den maar dat ligt aan de corona maatregelen.  
 
*Vlag Beemte Broekland 
Graag willen we nog eens onder de aandacht bren-
gen dat er prachtige vlaggen van Beemte Broekland 
te verkrijgen zijn. Er wapperen er al een klein aan-
tal aan een mast, maar het zou mooi zijn als er 
meer komen in onze buurt. Als u een vlaggenmast 
hebt staan is het toch mooi om daar zo’n mooie 
vlag van ons dorp en buurtschap te laten wappe-
ren.  

 
Er zijn verschillende maten te krijgen. Een paar 

voorbeelden:  
Vlag van 70 x 100 cm kost slechts € 10,- (is op 

voorraad)  
Vlag van 150 x 225 cm voor mast 7 mtr (op be-

stelling) 
 

U kunt de vlaggen bestellen/afhalen bij W. Dolman, 
Beemterweg 79, Beemte Broekland. Bel vooraf 055
-3232355 even dan komt u niet voor een gesloten 
deur.  
 

*Bestuursleden 
Zoals we in De Ratelaar van december hebben ver-
meld stappen Wilma en Helga per maart uit het be-
stuur. 
Nu hebben we 1 aanmelding binnen gekregen zoals 
u in de ratelaar van december heeft kunnen lezen, 
maar helaas door de corona maatregelen heeft de 
persoon nog steeds niet aan een vergadering kun-
nen deelnemen dit is helaas voor ons ook niet mo-
gelijk alles gaat via mail, app, telefoon of team vie-
wer.  Hopelijk worden de maatregelen binnenkort 
versoepeld. Lijkt het u ook leuk om een vergade-
ring bij te wonen stuur dan een mail naar 
bb.beemtebroekland@gmail.com 
en zodra we weer kunnen vergaderen laten wij het 
u weten. 
 
Kleurplaat Kinderen 
In De Ratelaar van december hebben we als BBvBB 
een kleurplaat voor kinderen afgedrukt  waarbij ze 
een prijsje konden winnen.  
 
Helaas hebben maar 2 kinderen de kleurplaat in 
geleverd, of dit niet gezien is of komt omdat de 
tekst op een andere pagina stond het was ook niet 
duidelijk. De twee kinderen die een prijsje hebben 
gewonnen zijn Femke en Lukas Bouwmeester 
Goorland 11 Beemte-Broekland. Mooi ingekleurd 
dus een prijsje waard goed gedaan. Ze krijgen elk 
een bon van € 7,50 van de Bruna. 
Hopelijk volgend keer meer animo. 
 
Bij deze weer de laatste ontwikkelingen waar wij als 
bestuur mee bezig zijn, zo proberen wij u van alles 
op de hoogte te houden. 
 
Met vriendelijke groet. 
Ilona, Ineke, Wim, Jan, Wilma, Helga 

(Vervolg van pagina 11) 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Aktief Ons Huusgroep 

Een klein en kort bericht van de Aktief Ons Huusgroep.  
Helaas nog geen activiteiten om voor aan te melden maar wel een bedankje aan iedereen die in december erwtensoep 
bij ons bestelde.  
Maar liefst 70 liter is er gemaakt . Een leuke klus dus..... en natuurlijk een gelukkig 2021 namens 
Aktief Ons Huusgroep 
 

Beste wensen en meer, 
 
De meeste schrijvers in dit februarinummer zullen beginnen met het beste te wensen voor iedereen. 

Wij willen daarbij natuurlijk niet achterblijven   dus ook van ons als bestuur van dorpshuis Ons Huus 
de beste wensen voor 2021. 
 
Toch willen we nog even met u teruggaan naar november 2020. We hadden een najaars ledenvergade-
ring uitgeschreven in de hoop deze gezellig in het dorpshuis te kunnen houden. Helaas....... het werd 
een online teams meeting waarbij overigens wel alle verenigingen aanwezig waren.  Er stonden diverse 
punten op de agenda en een ervan was het aanpassen van onze statuten. Een klus die al jaren vooruit is 
geschoven als zijnde niet interessant en niet zo leuk. Toen we ons er eenmaal over hadden gebogen viel 
het eigenlijk allemaal nog wel mee. Er zijn wat aanpassingen nodig om het geheel iets moderner te ma-
ken dus dat gaat binnenkort gebeuren. Op deze avond namen we ook afscheid van onze penningmeester 
Martine Straver. Als de coronaperikelen voorbij zijn gaan we gezellig met haar uit eten. Dit is eigenlijk 
traditie geworden bij het afscheid van een bestuurslid. Gelukkig mochten we ook weer een nieuw be-
stuurslid verwelkomen: Fred Rijckenberg van harte welkom bij het kluppie. 
 
Bij aanvang van de tweede golf corona kregen we al snel bericht van de gemeente Apeldoorn of zij we-
derom iets voor ons konden betekenen op financieel gebied. Nu dat konden zij. En weer kregen we een 
bijdrage. Daarvan konden we bv sv Dio en de beheerders een stukje ondersteunen en tegemoetkomen. 
In de vergadering van januari hebben we bekeken wat er eventueel nog meer mogelijk is op dit gebied. 
 
Verder is het achterterrein zover als mogelijk was opgeknapt met een gedeelte split en aanplant van een 
paar bomen en haagjes. Nu in het voorjaar nog de plantenvakken vullen en het ziet er allemaal weer tip-
top uit. Het is dan mogelijk om daar bv een barbecuefeestje of anderszins besloten feestje te geven. 
 
Nu we rondom het gebouw klaar zijn willen we verder gaan met het opknappen van het sportveld. Er zijn 
al een aantal ideeën voor en ook een subsidie van het postcodeloterij buurtfonds te weten € 5000 is al 
binnen. Ook krijgen we een bijdrage hiervoor van het Oranjefonds NL doet. 
Zonder al deze subsidiestromen en geldpotjes hadden we onze plannen nooit kunnen realiseren. Wij zijn 
er dan ook erg blij mee! 
 
Ook heel blij zijn we met het initiatief van een tweetal dames nl. Chantal en Monique om weer een jon-
gerengroep  ( 12 tot 16 jaar) op te gaan starten. Onder de naam Release kunt u ze al vinden op face-
book en vast binnenkort ook in deze Ratelaar. 
 
Mocht u nu nog ideeën hebben voor aanpassingen, opknapbeurten in en rondom Ons Huus of activitei-
ten : laat het ons dan weten dan nemen we ze mee in de plannen voor 2021. 
Immers ons dorpshuis is een buurthuis en wil graag  een woonkamer voor alle inwoners van Beemte 
Broekland zijn. 
 
Laten we besluiten met de wens weer snel open te kunnen zijn. 
 
Hartelijke groet, 
 
bestuur DHV Ons Huus 
Mettie, Fred, Arnold, Henk, Jorrit 
infodorpshuisbb@gmail.com 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 
 
Aan de leden van de ´´Oranje Vereniging Beemte Broekland´´, 
 
Hierbij nodigen wij alle leden van de OVBB uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de ´´Oranje Ver-

eniging Beemte Broekland´´, welke gehouden zal worden op 18 Februari 2021 om 20:00 uur in 
het dorpshuis ‘’Ons Huus’’. 
 
 
Agenda: 

 
Opening 
 
Notulen vorige ledenver-

gadering 
 
Ingekomen stukken en 

mededelingen 
 
Jaarverslag secretaris 
 
Jaarverslag penning-

meester 
 
Verslag kascommissie 

2020 
 
Benoeming kascommissie 

2021 
 
Bestuursverkiezing:  

Herkiesbaar: 
Ronald Ganzevles 

 Lars van der Mik 
 Ben Achterkamp 

 
Bespreking programma 

Oranjefeest 2021 
 
Rondvraag 
 
Afsluiting 
 

Tot ziens op  

   18 Februari 2021! 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Sinterklaasfeest 

 
Een bijzonder Sinterklaasfeest hebben we met elkaar mogen beleven. Wel 
raar dat Sinterklaas zelf dit schooljaar niet bij ons op school kon komen. Ook 
hij moest thuiswerken. Gelukkig wisten zijn pieten de weg naar onze school 
wel gewoon te vinden. Zij wisten alle schoenen te vullen met een cadeautje 
en wat lekkers. Wel een beetje jammer dat er niet één schoen op de juiste 
plek teruggezet was…  
Onze juffen hebben een Sintcompetitie gehouden. Ze wilden allemaal Sint 
voor één dag zijn en vertelden waarom zij moesten winnen. Uiteindelijk kreeg 
juf Eliza de meeste stemmen. Zij mocht het reserve pak van Sinterklaas aan-
trekken om onze SinterEliza te zijn. Wat was het een gezellige dag. Groep 1 t/
m 5 deed spelletjes en kreeg een cadeautje wat Sinterklaas door zijn pieten 
bij ons op school had laten verstoppen. We kregen ook nog stelten en paar-
dentuigjes van Sinterklaas om mee te spelen in de pauzes. 
Groep 6/7/8 mocht het Sinterklaasfeest op hun eigen manier vieren. Wat was 
er veel werk van gemaakt. Het was erg fijn om dit op deze manier met elkaar 
te mogen vieren. 
 
Zweeds Sintlooprekenspel groep 5/6 
Ook groep 5/6 mocht op een leuke manier aan de slag met hun rekenles. Zij 

hebben in tweetallen een Zweeds loopspel gespeeld. Hiervoor moest 
er iemand naar het juiste nummer rennen, hier de vraag lezen en de-
ze oplossen. Het antwoord werd op een centrale plek opgeschreven 
en dan mocht de ander op zoek naar de volgende vraag. Er lagen 20 
rekenopdrachten in een Sinterklaasjasje verspreid over het school-
plein. Wat was iedereen fanatiek!  
Jammer dat het reken uur zo snel om was.   
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PCBO De Diamant Beemte 3 

  Kerstfeest  

 
Net voor de vakantie kregen we te horen dat alle scholen de deuren 
moesten sluiten. Onze kerstviering stond gepland voor de laatste donder-
dag, dus dat zou dan niet meer kunnen.  
 
Na al onze advent vieringen en de voorbereiding bij het kerstatelier, heb-
ben we besloten om de viering op de laatste schooldag voor de loc down 
te houden. Met alle kinderen en juffen van groep 1 t/m 8 hebben we een 
prachtige viering gehad. We hebben gezongen, geluisterd naar verhalen 
en gekeken naar een stukje toneel en filmpjes. Het was erg fijn en waar-
devol om het jaar zo met elkaar af te mogen sluiten, voor we voor nog 
onbekende tijd gedag zouden zeggen. 
 
 
 

Nieuws vanuit groep 6/7/8 
Dat we op dit moment niet met z’n allen naar school mogen, betekent niet dat we niet heel veel mee-
maken. Er wordt thuis en op school heel hard gewerkt door alle kinderen en juffen. Daarom willen we 

jullie ook deze Ratelaar weer bijpraten 
over alles wat wij samen leren en beleven 
in groep 6/7/8. 
De vorige keer meldden wij u dat de juffen 
in een sportieve strijd verwikkeld waren 
om Sinterklaas voor één dag te kunnen 
worden. De wedstrijd is overtuigend ge-
wonnen door juf Eliza. Zij mocht het re-
serve pak van de Sint aantrekken. We zijn 
de viering vervolgens begonnen met onze 
optredens. Daarna gingen wij ons feest 
vieren met hele mooie surprises en ge-
dichten. Wat was er ook dit schooljaar 
weer veel werk van gemaakt. Het was 
heel erg gezellig.  
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PCBO De Diamant Beemte 4 

De week daarna hebben we een geweldig kerstatelier gedraaid. Een aantal kinderen uit de bovenbouw 
hadden leuke knutselactiviteiten bedacht voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Zo kon je bv een 
sneeuwpop maken van een sok of kerstslijm maken. Wat hadden ze dit goed gedaan.  
Ook hebben we net voor de lockdown nog een gastles “De dode hoek” gehad. Deze sloot goed aan op 
de gastles “Op de fiets even niets” (zie bijdrage van onze groep 8 redactie).  Gelukkig hebben we ook 
nog samen ons kerstfeest mogen vieren. Dit is de afsluiter geweest voor de deuren van de school weer 
voor langere tijd dicht moesten. Het was erg fijn om dit op deze manier toch met elkaar te mogen vie-
ren. 

Intussen zijn we al weer volop in onze online instructies. We zien elkaar dagelijks online bij rekenen, 

taal, spelling, gym of groepstijd. We krijgen les van de juffen, zodat we zelfstandig ons werk kunnen 

maken. Tijdens de gymles zijn we een half 

uur met juf Remke aan de slag met dingen 

als bewegingsbingo of levend ganzenbord. Als 

we groepstijd hebben, kletsen we over van 

alles met elkaar of we doen activiteiten met 

elkaar zoals bv. de lepel-challenge of minute 

to win it. We sluiten altijd af met moppen. 

Woensdag 20 januari hebben we de verjaar-

dag van Mandy gevierd. Alle kinderen die op 

school waren hadden een muziek instrument 

en iedereen thuis had deksels om flink wat 

herrie te maken tijdens het zingen van het 

“Lang zal ze leven”. Dit zijn hele waarde- vol-

le en gezellige momenten.  

Sommige kinderen werken af en toe op school, maar de 

meeste kinderen werken thuis, daarom zijn deze 

groepsmomenten extra fijn om samen te kunnen delen. 

Dus ook al zijn we niet allemaal op school, we blijven 

met elkaar in contact en proberen er het beste van te 

maken. We hopen u in de volgende Ratelaar weer van 

alles te kunnen vertellen over de dingen die we met el-

kaar terug op school beleven.      

Groeten van de bovenbouw. 
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Van onze groep 8 redactie:    Gastles “De dode hoek” 
 
Op vrijdag 7 december hebben we een gastles gehad over 

de dode hoek bij vrachtwagens in het verkeer. 

Er kwamen 2 mannen met een grote vrachtwagen op 

school. We begonnen de les met het kijken van een film-

pje over de dode hoek. Toen het filmpje was afgelopen 

zijn we naar buiten gegaan. Bij de vrachtwagen hebben ze 

ons uitleg gegeven wanneer de vrachtwagenchauffeur ons 

wel en niet kan zien. De veiligste plek is rechts- of links-

achter, dan kan 

de chauffeur ons 

in zijn spiegels 

zien.  

Het was een leu-

ke les en we 

hebben veel ge-

leerd. Geschre-

ven door:   

Daan. 

 

We kregen les 

over de dode 

hoek. We kregen 

een filmpje te 

zien van een 

jonge. Waarvan 

een vrachtwa-

gen hem niet 

kon zien vanwege de dode hoek. (niet echt) we kregen de 

cabine te zien en daar was een filmpje van allemaal dingen 

van de dode hoek. En toen werden er nog allemaal dingen 

uitgelegd (hoe ze slapen ze in de vrachtwagen reden) het 

was reuzen interessant. En de man ging nog voor de deur 

staan en je zag hem niet.     Geschreven door: Leon. 

PCBO De Diamant Beemte 5 
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Pandemie / De Spaansche griep 

Nu ik dit schrijf zitten wij midden in een pandemie, 
een wereldwijde verspreiding van een besmettelij-
ke ziekte “corona” waar ook Beemte Broekland en 
Wenum helaas niet aan ontsnapt  Allemaal kennen 
wij inmiddels wel iemand die de gevolgen hiervan 
heeft ondervonden.  Maar dit is niet iets van deze 
tijd, het is iets van alle eeuwen. Zo had je om er 
een paar te noemen, Pokken, Malaria, Tuberculose, 
(Tuberculose nog dagelijks 4000 doden wereld-
wijd) maar ook de zwarte dood (de pest) die hier 
dood en verderf zaaide op de Veluwe van ongeveer 
het jaar 1300 tot 1700. Die zaaide om de zoveel 
jaar weer dood en verderf.  De ziekte werd door 
vlooien veroorzaakt die door ratten werden gedra-
gen, in de overvolle ste-
den, maar ook op het 
platte land waar de hy-
giëne met voeten getre-
den werd, zou dit naar 
schatting wereldwijd 
door de eeuwen heen 
zo’n 200 miljoen doden 
tot gevolg hebben ge-
had. Maar dit is allemaal ver achter ons, en tegen-
woordig in Nederland staat de hygiëne hoog maar 
het blijkt dat het altijd nog beter kan. 
 
Maar dan de Spaanse griep, allemaal hebben wij er 
wel eens van gehoord, het is nog niet eens zo lang 
geleden een eeuw terug van 1918 tot 1920 en de-
ze zou geschat volgens deskundigen tussen de 50 
tot 100 miljoen doden tot gevolg hebben gehad. 
Verschijnselen van deze griep waren, hoge koorts , 
hoesten, spierpijn en keelpijn met gevolg van 
enorme moeheid, flauwtes en Longontsteking 
waardoor men geen energie meer had om te eten 
en te drinken waardoor er geen ontkomen meer 
aan was. 
 
Aanvankelijk kwam het via Amerikaanse soldaten 
naar europa toe in 1918. Via hen kwam het ook 
terecht bij de Duitse troepen, van alle militairen 
overleed ongeveer 70% aan de Spaanse griep. 
Toen de oorlog voorbij was en de militairen weer 
naar huis terug keerden namen zij ook het virus 
mee waardoor het in ongekende vorm om zich 
heen verspreide. Nederland was neutraal dus via 
de militairen zou het hier in eerste instantie niet 
gekomen zijn. Maar de boosdoener lag in de grens-
streken, personen die bijvoorbeeld vanuit Neder-
land in Duitsland werkten en dat waren er vele in 
die tijd, brachten het mee naar huis waardoor het 
zich snel verspreide. Daardoor kon het in rap tem-
po heel Nederland overnemen.  
 
Met een inwonertal van ongeveer 6 miljoen inwo-
ners in 1918 in Nederland, lag het dodental alleen 
al door de Spaanse griep volgens het CBS op 
38000 duizend personen. Het ontwrichte hele ge-
meenschappen. 
 
Welke invloed het hier in Beemte Broekland en 
Wenum heeft gehad is niet echt te vinden, (dat het 
er was is wel zeker) behalve enkele stukken in de 
krant en een paar gemeenteraadsbesluiten over de 

scholen hier in de buurt, en het uitstellen van ge-
meente besluiten is er niet veel te vinden. Dat de 
scholen de Openbare school nummer 4 op de 
Beemte en de Chr. School Beemte en Wenum ge-
sloten zijn geweest dat is zeker. Dat er niet veel 
ruchtbaarheid aan gegeven werd, was wel iets van 
die tijd. De Overheid bemoeide zich er niet zo mee 
als nu, men liet het meer over aan de doctoren en 
(deskundigen). De overheid had het ook druk in 
het begin, met de eerste wereld oorlog wat veel 
afleidde. Wie zich er wel mee bemoeide en er beter 
van werd (behalve de patiënt), was de firma van 
de Akker’s die de (beroemde) Abdijsiroop maakte 
en verkocht als een heilig middel tegen deze 

Spaanse griep, dat dit 
allemaal gebakken 
lucht was blijkt wel uit, 
wat er in het drankje 
zat. Het bestond uit 
aardappelstroop licht-
bruin gekleurd en rui-
kende naar kaneel 
waarbij een beetje sa-

lieyzuur was toegevoegd. Bij teveel inname zou het 
zelfs schadelijk kunnen zijn door het salieyzuur wat 
er in zat. Ook het gebruik van mondkapjes was in 
die jaren net als nu niet vreemd. Door zich steeds 
beter aan de hygiëne te houden en afstand te ne-
men verdween het uiteindelijk ook weer even snel 
van Nederlandse bodem als dat het er kwam. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 
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Beheerder “Ons Huus” 

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de maatregelen/verruiming voor de komende tijd 
zijn.  
 
Wat wel bekend is dat we doorgaan met de weekend-deals!  
 
De cafetaria en het eetcafé zijn 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 
 
Dorpshuis gesloten: weekend 5 en 6 december   
                             24 december t/m 4 januari 2021 
 
De feestdagen zijn dit jaar een beetje anders, maar wij willen iedereen 
toch een fijne kerst en een gezond 2021 wensen!  
 
Hartelijke groet, Ben & Gina 
     Tot ziens in Ons Huus! 

Whatsapp groep Beemte-Broekland Wel en Wee. 
 

In deze app groep kan al het wel en wee uit Beemte-Broekland worden gedeeld. 
De Whatsappgroep “Alarm Beemte-Broekland” is alleen voor het betreffende onderwerp. 
Om aan de whatsapp groep “Beemte-B. Wel en Wee” deel te nemen, kan je klikken op de volgende link 
(indien mogelijk): 
https://chat.whatsapp.com/CRInaaoeUfoJx9TQTHh0BA  
Of scan de QR code in met je telefoon: 

 

Whatsapp groep Beemte Broekland 

https://chat.whatsapp.com/CRInaaoeUfoJx9TQTHh0BA
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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: 
 
Februari 2021: 

07 febr.   10.00 uur    Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst  
14 febr.   10.00 uur  Dienst met Ds. K. Bulens, Apeldoorn 
21 febr.   10.00 uur  Dienst met Ds. J, ter Avest, Rhenen 
28 febr.   10.00 uur  Dienst met Ds. I. de Zwart, Deventer 
     

 

Vaassen 
Zaterdag 6 febr Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 13 febr Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Het verdere rooster is nog niet bekent 
 
Twello 
Zondag 7 febr Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 14 febr Eucaristieviering met pastor Sebastian 
Het verdere rooster is nog niet bekent 
 
U dient vooraf te reserveren in beide parochies max 30 personen 
 
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 

Alle vieringen zullen ten gevolge van de Corona 
maatregelen via livestream worden uitgezonden. 

Het kerkgebouw is niet toegankelijk. 
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Bredeschool Antonius de Vecht 1 

Kernconcept golven 
In november en december hebben de kinderen op de 
Antoniusschool gewerkt met het Kernconcept Golven. 
Er zijn muziekgolven onderzocht, er is samen muziek 
gemaakt, er zijn instrumenten gemaakt en bespeeld. 
Uiteindelijk zijn er mooie muziekstukken gemaakt en 
uitgevoerd.  
Sinterklaas en Kerst werden verwerkt in dit thema. Bij 
deze feesten hoort muziek. En de Sint….hij kwam met 
zijn stoomboot over de golven naar ons toe! 
 
Opening 
Het kernconcept werd muzikaal geopend. We kregen 
een mooi gedicht van Sinterklaas met de opdracht om 
een muziekstuk voor hem te maken. Er werd gelijk al 
druk geoefend met de muziekinstrumenten die we ca-
deau kregen.  

 

Onderbouw 
De onderbouw is gestart met het thema muziekgolven in combinatie met Sinterklaas. Samen met de kin-
deren werden er verschillende nieuwe hoeken gemaakt.   
In de muziekwinkel werden kaartjes gestempeld voor de muziekinstrumenten, in de Sinterklaashoek wer-
den dansjes en muziekstukken geoefend en er werd muziek gemaakt met verschillende materialen. Alle 
kinderen hebben met hun zelfgemaakte liedjes opgetreden voor Sinterklaas 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De attributen voor de verteltafel werden door de kinderen zelf gemaakt. Zo werd de stal van Ozosnel ge-
maakt, alle meubels voor het pietenhuis en een stoomboot.  Bij de verteltafel werd het verhaal gespeeld 
en daarna opgeschreven en voorgelezen. 
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Bredeschool Antonius De Vecht 2 

 
De bovenbouw  
  
De bovenbouw heeft veel gezongen de afgelopen periode. Er werden instrumenten mee naar school ge-
nomen en op deze manier werd er kennis gemaakt met verschillende muziekinstrumenten. 

 
 

 
De kinderen zijn druk bezig geweest met het schrijven en 
componeren van een nieuw Sinterklaas lied. Met elkaar 
brainstormen en elkaar enthousiasmeren. Met de compo-
neertool van 123zing werden leuke melodietjes bedacht. 
Ook werd er met veel plezier aan de opdrachtkaarten van 
het kernconcept gewerkt. 

              
Kerstviering 
Na de aankondiging van de lockdown konden we in samenwerking met de ouderraad toch het jaar 2020 
afsluiten met een mooie kerstviering. We luisterden naar elkaars kerstverhalen, maakten een kerstlichtje 
en genoten van een lekkere traktatie. 
 
Wij wensen iedereen een leerzaam 2021! 
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Release (rock solid, kippenhok) 

De eerste activiteit is een feit! We kregen een tip om in te schrijven met een Corona proof activiteit voor 
Release bij een leefbaarheid alliantie. Een maatschappelijke opdracht met een kerst gedachte.  
Monique met haar creatieve brein had dat zo gefikst! Chantal is een soort van gebombardeerd voor de 
administratie inmiddels en heb de aanvraag gedaan! Goede combinatie hoor!  
 
Niet verwacht maar toch gewonnen!  
Daar kwam de lockdown en kon de activiteit niet meer doorgaan. Over op wat anders...  
We hadden nog 1 week voor de kerst, en we moesten nog een idee bedenken om corona en lockdown 
proof uit te voeren. Even overleggen en de eerste aankopen werden gedaan. Ook werden op korte ter-
mijn kinderen geregeld ons te helpen en hebben we zo’n 40 ouderen in Beemte Broekland een lichtje 
kunnen aanbieden. Mensen waren verbaasd en wisten nog niet van het bestaan van Release, wel werd 
het Kippenhok nog benoemd wat voor hen natuurlijk vele malen bekender is. Goede reclame en opstart 
van de jongerengroep. We willen de kids bedanken die ons geholpen hebben.  
 
(Foto’s mogen geplaatst met goedkeuring van de gefotografeerde personen) 
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Weteringse Broek 

 

Denk mee over namen van gebieden in het Weteringse Broek 
Sinds 2007 hebben gemeente Apeldoorn, gemeente Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe en 
Natuurmonumenten samengewerkt aan de realisatie van het Weteringse Broek. In 2020 is 
het laatste stukje natuur in het Weteringse Broek aangelegd. Daarmee is het doel uit de ge-
biedsvisie gerealiseerd: een recreatief aantrekkelijk landschap van 500 hectare, waar bewo-
ners uit de stad en omliggende dorpen én de inwoners uit het gebied welkom zijn.  
 
Drie nieuwe terreinen in het Weteringse Broek hebben echter nog geen officiële naam. Natuurmonumen-
ten en haar partners vragen daarom nu de hulp van bewoners en dorpsraden om de officiële naamge-
ving van de nieuwste gebieden in het Weteringse Broek een goede richting te geven. Wat is kenmerkend 
voor de gebieden, wat weten we over de historie van de gebieden of zijn er wellicht al bepaalde ideeën 
voor namen? Denk mee. 

 
 
 

Kaart met nieuwste gebieden 
Hierboven staat de kaart van het Weteringse Broek. De groene gebieden binnen de rode cirkels zijn de 
natuurgebieden die Natuurmonumenten in beheer heeft gekregen van de gemeente Apeldoorn. Natuur-
monumenten en haar partners vragen om input en advies over de namen voor natuurgebied 1, natuur-
gebied 2 en natuurgebied 3.  
 
Reactieformulier 
Om te kunnen reageren, is er een reactieformulier opgesteld. Download het reactieformulier van de 
website van Natuurmonumenten: www.nm.nl/weteringse-broek/namen Print het formulier uit en beant-
woord de vragen. Scan vervolgens het ingevulde formulier in of maak er foto's van en stuur deze uiter-
lijk woensdag 31 maart 2021 naar de Beheereenheid Zuid-Veluwe en IJsselvallei via e-mailadres:  
secrzvij@natuurmonumenten.nl  
 
Keuze namen 
Aan de hand van de ingestuurde namen en bijbehorende motivaties maken de gemeente Apeldoorn, ge-
meente Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten een keuze. In het voorjaar van 
2021 wordt bekendgemaakt voor welke gebiedsnamen is gekozen.  
 
Voor meer informatie: www.nm.nl/weteringse-broek-namen  

http://www.nm.nl/weteringse-broek/namen
mailto:secrzvij@natuurmonumenten.nl
http://www.nm.nl/weteringse-broek-namen
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T: 0570 609 500 
E: info@boerburgerbeweging.nl 
I: www.boerburgerbeweging.nl 

BoerBurgerBeweging 

mailto:info@boerburgerbeweging.nl
http://link.mta4.shspma.com/ls/click?upn=jfkfgnEv6a6oXlmux4pFOR5bZ3Dp8d4MgkEag6KT6JFqsOuWruJXUQLsMlG1A4HMnW7rblSs7730ssvRr1yvnMvjbXgFnbWasJFKIsu6PXbNIYNUoTu1Oo5rbNuHSmbO5tZLOPwBCj38AT2k567rbvcEgugW4IDVzlqZBSfBR4TtUThJAtlMaj0l5UvYqaJrmgUoiOVLFKJlRqyl7VrnIl3ARM

