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PCBO De Diamant Beemte 1 

Vanuit  de Directie van PCBO de Diamant – Beemte  
 
Buurtbewoners, 
Op het moment dat ik dit schrijf begint de voorjaarsvakantie en wat 
een verschil in temperatuur met twee weken geleden. 
Wij hebben een bijzondere tijd achter de rug, op maandag 8 februari 
was het de bedoeling om met alle kinderen op school te starten maar 
de natuur had iets anders voor ons in petto. Het was te gevaarlijk om 
naar school te komen dus moesten wij het online lesgeven nog één 
dag langer vormgeven. Op dinsdag 9 februari was het dan eindelijk 
zover en konden wij elkaar allemaal weer op school ontmoeten en wat 
een feest was dat.  
Op dit moment kijken we uit naar het voorjaar, want iets om naar uit 
te kijken geeft weer energie. Vandaag was ik bij een trotse zus en 
broer namelijk Lotte en Gijs Hopman. Waarom waren ze zo trots? Er waren 15 lammetjes geboren! Wat 
mooi dat de natuur zich nergens iets van aantrekt, maar gewoon zijn gang gaat. Laten we met elkaar 
blijven kijken en ons verwonderen hier over.  Ik wens u een mooi voorjaar. 
Met vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List, Directeur de Diamant Beemte 
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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 

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

Bij de lezer 

Di 2 + wo 3 maart 

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, 
 
Nog steeds gelden er veel regels en beperkingen in ons land om de corona besmettingen naar beneden 
te brengen. De ingevoerde avondklok door de overheid leidde tot onrust in sommige plaatsen. Hier in 
ons Beemte hebben we daar gelukkig niks van gemerkt.  
 
De zonnepanelen aanleg in Beemte Broekland ligt tijdelijk stil. De gemeente maakt even pas op de 
plaats en gaat eerst grondiger onderzoek doen om te bepalen of ze hoe dan ook wel wenselijk zijn. Een 
opluchting voor het buurtcollectief, maar het zorgt ook voor verbazing en teleurstelling bij de andere 
partijen. 
 
Half februari werd het ineens nog winters. Het begon te sneeuwen en er lag ineens een heel pak. Door 
de harde wind kwamen er ook veel sneeuwduinen voor, de strooiwagens en schuivers maakten over-
uren.  
 
Ook kregen we te maken met hevige vorst en dat maakte de mensen wakker. Is er een kans dat we 
nog kunnen schaatsen was de vraag. En ja hoor, het lukte!  
De IJsvereniging heeft steeds ijsmetingen gedaan en we hebben heerlijk geschaatst op het Kanaal. Ook 
heeft de IJsvereniging steeds het ijs keurig schoon geveegd zodat de sneeuw eraf was en we een 
mooie baan hadden. Wel hebben wel de Koek en Zopie moeten missen deze keer, maar dat was helaas 
niet mogelijk door alle strenge coronaregels. Ondanks dat waren er veel schaatsers, groot en klein, op 
het Kanaal te vinden. 
 
Wat was iedereen blij, even wat anders dan Corona en lekker in de buitenlucht.  
Na een paar dagen schaatsplezier trad de dooi hard in en was het schaatsen weer voorbij. Jammer, 
maar misschien volgend jaar weer en IJsvereniging bedankt!! 
 
De Wilhelminakerk in De Beemte is van binnen helemaal gerenoveerd: een nieuwe vloer en de banken 
zijn vervangen door comfortabele stoelen. Lees het artikel op de achterkant van De Ratelaar. 
 
Leest u ook het artikeltje over het voortbestaan van De Ratelaar op pagina: 15. 
 
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie. 
Simone van Assen 
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Dio Beemte 
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Aktief Ons Huusgroep 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Voortbestaan van De Ratelaar 

Dorpshuisvereniging Ons Huus 
 
Veel hebben we niet te melden nu het dorpshuis nog immer gesloten dient te blijven maar een aantal 
zaken willen we toch onder de aandacht brengen. 

We hebben contact gehad met de gemeente over het plaatsen van een aantal fitnesstoestellen op het 
sportveld. Dit werd als zeer positief gezien en wordt nu verder door ons uitgewerkt. Tips? Ideeën? 
Laat het ons weten en denk met ons mee! 

Verderop in dit nummer kunt u lezen over de vogelhuisjesactie die we op touw hebben gezet. Nu we 
geen NL doet dag hebben in maart dachten we dat het misschien leuk was als iedereen thuis aan 
het klussen zou slaan maar dan wel met een klus die het dorpshuis ten goede zou komen. Lees 
en doe mee!! 

Verder wordt het dorpshuis op 17 maart weer ingericht als stemlokaal. Weliswaar op een andere ma-
nier dan u gewoon bent maar dat wijst zich vanzelf op die dag. 

En last but not least : elke weekend heeft beheerder Ben een menu in de aanbieding. Je kunt dit re-
serveren en afhalen op een tijdstip wat jou schikt. Hij maakt dit menu bekend op donderdag op 
facebook maar wil voor personen die geen FB hebben vast wel telefonisch vertellen wat hij gaat 
kokkerellen. Steun de middenstand van Beemte -Broekland en maak gebruik van het menu! 

Tot snel in ons dorpshuis! 
Hartelijke groet, 
Arnold, Henk, Jorrit, Mettie, Fred. 

Beste lezers, 
 
In de vorige De Ratelaar van februari hadden we u toegezegd dat we u in De Ratelaar van Maart moge-
lijk meer konden vertellen over de toekenning van subsidie door de gemeente Apeldoorn aan De Rate-
laar.  
 
De redactie van De Ratelaar heeft op 28 januari jl. overleg gevoerd met het bestuur van de Buur– en 
Belangenvereniging Beemte Broekland (BBvBB). Daar zijn de volgende afspraken gemaakt: 
 

• De BBvBB heeft nog voor drie maanden geld voor De Ratelaar, te weten voor februari, maart en 
april. 
 

• De Buurtvereniging, als uitgever, zal subsidie aanvragen voor De Ratelaar voor een heel jaar. Dat 
zijn momenteel tien edities. In januari en augustus verschijnt er geen De Ratelaar. Ze gaan meteen 
voor het volle pond: kleurendruk. 
 

Mocht de Gemeente de gehele aangevraagde subsidie toekennen, probleem opgelost. Als er een gedeelte 
wordt toegekend zullen we moeten bekijken hoe en op welke manier we verder kunnen gaan met het 
uitgeven van De Ratelaar. Minder edities is natuurlijk ook een mogelijkheid. 
Mocht er geen subsidie worden toegekend, einde verhaal en verschijnt De Ratelaar komende april voor 
het laatst.  
 
Op dit moment, 21 februari, is nog niet bekend welke kant het opgaat.  
 
We houden u op de hoogte. 
 
Namens de redactie van De Ratelaar 
Siep Woudstra 
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Puzzel Ratelaar 
 

Naam:____________________________________________ 
 
Adres:____________________________________________ 
 
Telefoonnummer: __________________________________ 
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Sneeuwplezier 

 

We mochten echt net op tijd weer naar school. Het was al fijn om iedereen weer gewoon in de klas te 

kunnen zien, maar helemaal toen we ook nog eens met elkaar konden genieten in de sneeuw. Wat 

hebben we gelachen! We hielden sneeuwgevechten, probeerden sneeuwpoppen te bouwen en deden 

wedstrijdjes met de slee. Dit is echt een tijd om nooit meer te vergeten. Hier denken we over jaren 

nog met veel plezier aan terug. 2021, het jaar dat we begonnen in een lockdown, maar waar we elkaar 

weer mochten ontmoeten in de sneeuw. Zo GAAF!!!! 

 

    
 

Nieuws vanuit de bovenbouw 

Gelukkig is de school inmiddels weer open en hebben we al weer 2 weken op school mogen werken. 

Dat ging uiteindelijk toch nog even anders dan we dachten. Mocht de school op 8 februari eindelijk 

weer open, gooide die geweldige sneeuw roet in het eten. Het was zo slecht op de wegen, dat de juffen 

en veel kinderen niet veilig op school konden komen. Voor het eerst bleef de school helemaal dicht. 

Geen kinderen, geen juffen. Zelfs in de lockdown was dit nog niet eerder gebeurd… We kregen dus nog 

één dag langer online instructies. 

   
Op dinsdag 9 februari mochten we dan eindelijk weer met z’n allen naar school. Toch is alles wel een 

beetje anders dan voorheen. Natuurlijk zijn er weer afspraken over handen wassen en via welke deur 

je naar binnen gaat en meer van dat soort dingen, maar vanaf nu wisselen de juffen steeds van lokaal 

om hun instructie aan ons te geven. Wij blijven de hele dag in hetzelfde lokaal en dat is best wel even 

wennen. We mogen zo min mogelijk door de school bewegen en dat missen sommige kinderen best 

wel een beetje. Het is ook wel gek dat de groepen een beetje veranderd zijn. Zo hebben we nu niet 

meer een groep 1-2, 3-4-5 en 6-7-8, maar een groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8… en ook dat is best wel 

even wennen. 

We boften wel ontzettend met het weer. Er lag meer sneeuw en later op het Kanaal ook ijs, dan we 

ooit bij elkaar gezien hebben. In het begin konden we geweldige sneeuwgevechten houden en later 

konden we sleeën en lummelen met sneeuwblokken. Dit zullen we niet snel vergeten. Veel kinderen 

gingen ook schaatsen op het Kanaal of elders in de buurt. Het was heerlijk om te spelen in de sneeuw 

met de zon op onze snoet. In slechts een paar dagen is alle sneeuw ook weer weggesmolten en nu we 

onze  
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PCBO De Diamant Beemte 3 

vakantie ingaan, halen we temperaturen van 15-18 graden en kunnen we zonder jas naar buiten. Hoe 
bijzonder zit de natuur in elkaar?! 
In de eerste week dat we weer naar school 
mochten, is juf Irma bij ons gestart met haar sta-
ge. Wij hopen dat ze het erg naar haar zin gaat 
hebben bij ons en wensen haar een leerzame 
tijd. 
Tot slot zijn de port- folio’s mee naar huis gegaan 
en hebben de port- foliogesprekken plaatsgevon-
den. Wat hebben we een prachtige gesprekken 
gevoerd met kind, ouder(s) en de juf. Heel bij-
zonder hoe iedereen zich iedere keer weer zo open 
durft op te stellen. Dit zijn echt gesprekken met 
een gouden randje. 
Helaas deze keer geen bijdrage van onze groep 8 redactie. We zijn de afgelopen 2 weken vooral druk 
geweest met het weer naar school gaan, het wennen aan de nieuwe situatie, het vullen van ons portfo-
lio en het maken voor een bedankgroet voor onze ouders. We beloven dit de volgende Ratelaar goed te 
maken met een dubbele bijdrage. In plaats daarvan delen we graag ons sneeuwplezier met u. Graag 
tot de volgende Ratelaar. 

Graag tot dan! Vriendelijke groeten van de bovenbouw. 
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Bredeschool Antonius de Vecht 1 

Nieuws van de Antoniusschool 
 
De afgelopen weken hebben wij online lesgegeven aan alle kinderen van de Antoniusschool. Er werden 
meets georganiseerd om gezellig bij te kletsen met elkaar maar er werden ook muzieklessen gegeven, 
een tekenles, boekenkringen en de gewone lessen gingen ook zoveel mogelijk door. Toch is dit heel an-
ders dan als we met elkaar zijn. Samen leren, spelen en ontwikkelen is toch echt veel leuker.  
 
Gelukkig mochten we in februari weer open. De slingers werden op het schoolplein gehangen en wat een 
feest dat er zoveel sneeuw was gevallen. Met elkaar speelden we op het plein, hielden we wedstrijdjes 
met de slee en bouwden sommige kinderen zelfs een iglo. 
De eerste week hebben we veel aandacht besteed aan elkaar. Hoe gaat het met iedereen? We zorgden 
er allereerst voor dat het vooral weer gezellig werd op school. De hoeken werden ingericht met nieuwe 
materialen, er werden gezelschapsspelletjes gespeeld en in elke unit is er een eigen atelier of construc-
tiehoek.    
 
Op vrijdag 12 februari is er ook een welkomst/carnavalsfeest. Wij hebben er weer heel veel zin in! 
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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 6 maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 13maart Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 21 maart Woord dienst pastor R Dashorst 
Zaterdag 27 maart Eucharistieviering  met pastor Sebastian 
Vrijdag 2 april kruisweg 
Paaszaterdag 3 april om 21.00 uur de paaswake met P. H Hermens en M. Litjes 
Zondag 4 april Eucharistieviering met pastor Sebastian om 9.00 uur 
 
Twello 
Zondag 7 maart  Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 14 Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Vrijdag 19 maart Feest H Jozef on 19.00 uur viering in Apeldoorn met pastoraal team 
Zondag 21 maart Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Donderdag 25 maart Maria boodschap viering om 9.00 uur met pastoor H Hermens 
Zondag 28 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Witte donderdag 1april viering om 19.00 uur met pastoor H Hermens 
Goede vrijdag om 15.00 uur  en 19.00 uur de goede vrijdag viering 
Paaszaterdag 3 april om 21.00 uur de paaswake met H Hermens en M Litjes 
Zondag 1e paasdag 4 april om 11.00 uur viering met pastor Sebastian 
2e paasdag 5 april viering met pastoor H. Hermens 
 
U dient vooraf te reserveren in beide parochies max 30 personen via de secretariaten 
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. Ten zij anders ver-
meld 
Hopende dat we het virus zo voorblijven.  Hou de richtlijnen aan en pas goed op uzelf en de naasten 
Geloofsgemeenschap H Antonius 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Maart 2021: 

07 mrt. 10.00 uur    Dienst met Ds. Sj. Muller, Apeldoorn 
10 mrt.  19.30 uur  Biddag, dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
14 mrt. 10.00 uur  Dialectdienst met Dhr. J. Leijenhorst, Barchem 
21 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. I. de Zwart, Deventer 
28 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.R. Roodenburg, Apeldoorn 
02 apr.  19.30 uur   Goede Vrijdag, dienst  met dhr. E. Fokkema, 
Twello 
     
Alle vieringen zullen als gevolg van de Corona maatregelen via live-stream  
worden uitgezonden. 
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Beheerder “Ons Huus” 

 
ONS HUUS 
 
Het is nog steeds niet bekend wanneer we weer open mogen. We hopen in maart meer duidelijkheid te 
hebben.  
 
Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021 in Ons Huus. 
Er worden maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het voor kiezers veilig is om te stemmen en 
voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen. 
 
We gaan door met de weekenddeals!  
 
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 
 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 
                                                                                                    
Tot ziens in Ons Huus.  
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

                               
WIE MAAKT ONZE VOGELS BLIJ?    
 

ZOALS JULLIE WETEN HEBBEN WE HET ACHTERPLEIN VAN ONS HUUS OPGEKNAPT MAAR 
NU VINDEN WE DE MUREN NOG EEN BEETJE KAAL EN ONGEZELLIG.        
DIE WILLEN WE GRAAG OPFLEUREN MET EEN HELEBOEL VERSCHILLENDE VOGELHUISJES. 
DOE JE MEE EN MAAK JE ER EEN VOOR ONS? 
IEDEREEN MAG MEEDOEN EN JE MAG ZELF JE ONTWERP MAKEN. OP DE VOLGENDE PAGI-
NA’S HEBBEN WE WAT VOORBEELDEN MET AFMETINGEN GEZET. 
VOOR HET MOOISTE HUISJE HEBBEN WE UITERAARD EEN (LEKKER) PRIJSJE. 
DE HUISJES MOGEN OP ZATERDAG 20 MAART TUSSEN 11 EN 13 UUR AFGELEVERD WOR-
DEN AAN DE ACHTERKANT VAN HET DORPSHUIS. ZE WORDEN DAN METEEN OPGEHAN-
GEN !!  
VEEL SUCCES!!!!!!! 
HET BESTUUR VAN ONS HUUS                              
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RENOVATIE INTERIEUR  

WILHELMINAKERK. 

 

Ook onze kerk gaat mee in de 

vaart der volkeren! En iedere 

tijdsspanne stelt haar eigen 

eisen aan een kerk wat te-

genwoordig inhoudt dat een 

gebouw “multifunctioneel” 

moet zijn.  

We hadden al livestream ge-

ïntroduceerd, met 2 beweeg-

bare camera’s maar om hier 

een goed gebruik van te kun-

nen maken, moest ook het 

interieur een gedaantewisse-

ling ondergaan. 

En dus kwam er een eind aan 

de periode met vaste houten 

banken - die niet echt com-

fortabel zijn - en hebben we 

besloten deze te gaan ver-

vangen door gemakkelijk zit-

tende losse stoelen. 

 

En zoals het vaak gaat, je 

weet waaraan je begint maar 

waar het eindigt…? 

Welnu, zie hier het resultaat: 

nieuwe stoelen 

(verplaatsbaar in geval van 

conferenties of congressen), 

een nieuwe laminaatvloer en 

mooie erbij  passende gang-

lopers. 

En wat meteen is meegeno-

men is een andere plek voor 

diverse attributen uit de An-

thonius kerk in De Vecht. Met 

name het doopvont komt nu 

veel beter tot zijn recht. 

Het was een heel waagstuk 

om een kerk met deze geres-

pecteerde leeftijd te moderni-

seren, er zijn vele discussies 

aan gewijd, maar nu het 

klaar is, zijn we heel blij met 

het uiteindelijke resultaat. 

 

U ook? 


