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Pcbo De Diamant - Beemte 1 

 
 
Nieuws vanuit de directie van Pcbo De Diamant – Beemte 
 
De afgelopen tijd hebben er toch heel wat activiteiten  
plaatsgevonden en dit is vooral voor de kinderen erg plezierig.  
We hebben een prachtige paasviering gehad en buiten gezellig  
samen met onze eigen groep onze zelf versierde eieren gezocht.  
Tussen de middag hebben we heerlijk geluncht, de ouderraad  
had voor alle kinderen en leerkrachten een verpakt eigen  
lunchpakket laten samenstellen bij bakkerij van der Wal Jolink.  
Daarnaast nog heerlijke chocolade eitjes en een chocolade  
paashaas in ons eigen gevlochten mandje. Het was een groot succes! 
 
In de vorige Ratelaar meldden we u over het theoretisch verkeersexamen en wat een feest de kinderen 
zijn allemaal geslaagd nu alleen nog de praktijk maar we weten nog niet of en hoe dit vorm gaat krij-
gen. 
Verder hebben de kinderen de afgelopen week genoten van heerlijke buitenlessen op de Nationale bui-
tenlesdag. 
Op donderdag 15 april was er een bijzondere gymles voor de groepen 5/6 en 7/8 van basisschool de 
Diamant Beemte. Ze kregen namelijk van meester Jesper van Accres sportstimulering een clinic boot-
camp en kickboksen. Dat was wel even anders dan anders. Vanwege het mooie weer konden we dat 
lekker buiten op het schoolplein doen. De kinderen hebben verschillende stoot technieken geleerd bij 
het kickboksen. Ook hebben ze geleerd dat je dit altijd met respect voor de tegenstander doet en dit 
nooit gebruikt buiten op straat. Daarnaast hebben ze flink hun spieren getraind tijdens het bootcam-
pen. Verschillende vormen; met zware touwen bewegen, met de ballen van 2 kilo en 6 kilo gooien en 
vangen. Ze hebben zich lekker een uur in het zweet gewerkt. 
Ook hebben we het bevrijdingsboomfeest gevierd, helaas kon dit niet zoals andere jaren maar we heb-
ben er uiteraard wel bij stil gestaan met de kinderen. De kinderen van groep 8 gaan 20 en 21 april aan 
de slag met de Iep eindtoets altijd weer een bijzonder moment van hun schoolperiode op de basis-
school. Dan hebben we met de aankomende Koningsdag onze laatste activiteit voor de meivakantie en 
dan beginnen we alweer aan het laatste stukje van dit schooljaar. Voor nu wens ik u het allerbeste.  

 
Anneke Kamps van der List Directeur Diamant Beemte 

 

Join in bij groep 5/6        
Iedere week is er op school aandacht voor Engels. Wij gebruiken hierbij de methode Join in. Spelender-
wijs raken de kinderen vertrouwd met de Engelse taal. In groep 5/6 werken we op dit moment aan het 
thema ‘Animals’ We leren hierbij nieuwe woorden kennen door met elkaar spelletjes te spelen (zoals 
charade of pictionary). Ook kijken we naar filmpjes waar we daarna over praten met elkaar of we zin-
gen liedjes waar de woorden in voorkomen. Zo hebben we deze periode het lied “My house is like a 
zoo” gezongen. Hierbij hebben we eerst opgeschreven welke dieren er allemaal in het lied voorkwa-
men. Dit mocht in het nederlands. Daarna luisterden we nog een paar keer, zodat we alle Engelse na-
men konden vinden. Van deze dierennamen hebben we vervolgens een tekening gemaakt. Hierop 
moesten zoveel mogelijk van de dieren uit het lied getekend worden en we schreven er de Engelse 
woorden bij. Als het even niet lukt hebben we gelukkig altijd Summer. Zij spreekt Engels, want ze is 
een paar jaar geleden uit Zuid Afrika naar ons toe verhuisd en zit nu bij ons in de klas. Handig hoor! 
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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 

Ratelaartjes 

 
Boekenkastje 

 
Afmetingen: 

H 196 cm 
B 70,5 cm 
D 40 cm 

 
Niet gebruikt. 

 
 

Gratis afhalen voor  
 

Postcode 7341. 
 

 Tel 055 3121305 

http://www.politie.nl
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Augustus 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 
 

Bij de lezer 

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, 
 
Voor u ligt de Ratelaar van mei 2021. Afgelopen maand hebben we weer veel overleg gehad over de 
voortgang van ons streekblad. We hebben weer wat subsidie mogen ontvangen om de Ratelaar te  
kunnen maken, maar het is nog onzeker óf en hoe lang dit nog zo blijft. Op alle vlakken wordt  
momenteel bezuinigd. Dit heeft alles met corona te maken. Ook is er door corona al een jaar vrij weinig 
nieuws en is het heel lastig om de Ratelaar te vullen. De verenigingen liggen zo goed als stil,  
activiteiten kunnen niet doorgaan en wij kunnen daardoor ook in de Ratelaar vrij weinig nieuwtjes  
brengen. Daarom hebben wij besloten om de Ratelaar tot na de zomer stil te leggen. Dus geen juni en 
juli editie en in augustus hebben we altijd al een zomerstop. We hopen dat er in september weer wat 
meer mogelijkheden zijn als het land weer van het slot af mag en er meer mensen gevaccineerd zijn, 
zodat wij weer een volle Ratelaar kunnen maken met veel leuk nieuws vanuit de buurt en verenigingen. 
Het voelt raar om 3 maanden geen Ratelaar te maken, maar op deze manier is het zonde van het sub-
sidiegeld waar we nu zuinig op moeten zijn, het drukken van de Ratelaar is niet goedkoop. Daarom 
denken we dat dit voor nu de beste oplossing is. 
 
Ook kunnen we wel wat versterking gebruiken vanaf het najaar bij het maken van de Ratelaar.  
Het zou fijn zijn als er 1 of 2 redactieleden bij komen. Het is een leuke klus om maandelijks de Ratelaar 
in elkaar te zetten. Het is niet moeilijk of heel veel werk, het is wel fijn als je gemakkelijk een stukje op 
papier zet, een beetje creatief denkt en handig met de computer bent. Met een leuke club kunnen we 
de werkzaamheden verdelen. We hebben 1x per maand vergadering en bespreken dan het nieuws en 
wie die maand wat oppakt. Lijkt het je leuk om te helpen, stuur ons een mail of neem contact op met 
één van de redactieleden. 
 
In deze Ratelaar leuke nieuwtjes vanuit school, want die zijn gelukkig weer lekker aan de slag allemaal 
op locatie. Ook heeft Frits Bouwmeester een mooi stuk ingestuurd van zijn uitgebrachte boek over zijn 
familie historie. We hebben weer een leuke puzzel voor u gemaakt en de prijswinnaars van de eerste 2 
puzzels vindt u terug op pagina 19. Erg leuk dat er zoveel reacties komen op de puzzels. 
 
Veel leesplezier met deze mei editie, stuurt u vooral leuke info/weetjes of nieuwtjes naar onze redactie 
mail, dan nemen wij deze weer mee in het september nummer. 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Dorpshuisvereniging 

Na maanden van stilte en rust in ons dorpshuis komt er nu dan toch weer wat leven in de brouwerij. 
 
In april hebben we als bestuur weer eens fysiek met elkaar vergaderd uiteraard met inachtneming van 
de maatregelen. Soms is het gewoon net even iets prettiger om met elkaar een en ander te bespreken 
en dit niet via je pc te hoeven doen. Zeker in ons geval :  met een klussendag in het vooruitzicht moet 
er toch gekeken worden hoe we sommige dingen het beste kunnen aanpakken. 
 
De klussendag dus op NL doet dag :  zaterdag 29 mei a.s. vanaf half negen. We hebben genoeg klus-
sen die weer gedaan dienen te worden en waarbij je ook afstand van elkaar kunt houden. Zin om mee 
te helpen? Kom gerust langs die zaterdag! 
 
Verder hebben we onze jaarvergadering maar weer even vooruitgeschoven naar  november dit jaar. Al 
onze verenigingen hebben hiervan inmiddels bericht gehad. 
 
In goed overleg met de BBvBB is besloten om het onderhoud van de AED, die immers aan een muur 
van  het dorpshuis hangt, over te nemen. De planning van de  herhalingstrainingen over de bediening 
van de AED blijft wel in handen van de Buurt en belangenvereniging. 
 
Helaas moeten we ook melden dat een aantal vaste huurders van ons pand en sportveld hun contract 
hebben opgezegd mede door corona. Dat is natuurlijk voor hen het minst leuk maar voor ons ook niet. 
We gaan best veel inkomsten hierdoor missen en zullen de buikriem echt wat aan moeten halen. Was 
er tijdens de 1e en 2e lockdown nog iets van een compensatie voor deze laatste lockdown is dat er dus 
niet. Mocht u bedrijven op personen kennen die op zoek zijn naar bv vergaderruimte, oefenruimte of 
een ( deel van het )sportveld of misschien wel een combi hiervan? Geef gerust ons mailadres door om 
contact op te nemen en over de mogelijkheden te praten.; infodorpshuisbb@gmail.com 
 
We blijven alert en onderzoeken steeds weer de mogelijkheden om waar dan ook en hoe dan ook subsi-
dies aan te vragen. 
 
Laten we gezellig eindigen en terugkijken op 27 april. j.l. : Koningsdag. 
Zo super om ook dit jaar weer met onze verenigingen een lekkere attentie bij u thuis te kunnen bezor-
gen. Iedereen die hieraan bijgedragen heeft hartelijk dank.  
 
De laatste nieuwtjes van ons vindt u overigens altijd ook op onze facebookpagina Ons Huus. 
“Samen staan we sterk” 
 

Tot ziens ( het terras is in ieder geval open   ) 
 
Bestuur DHV Ons Huus 
Jorrit, Mettie, Henk, Arnold en Fred. 
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 

Paasviering 
 

          
 

Dit jaar mochten we gelukkig weer op school ons Paasfeest vieren. Er 
waren wel wat dingen anders dan andere jaren, maar wat was dat fijn! 
’s Morgens begonnen we met een viering vol verhalen en liedjes. 
Daarna ging iedere groep zelf leuke Paasactiviteiten doen. We gingen 
ook eieren zoeken. Geen echte dit keer, maar gekleurde eitjes die 
rond de hele school waren opgehangen. Iedereen had een paar eitjes 
en moest daar de tweede (precies hetzelfde) eitje bij vinden. Aan het 
eind kregen we een chocolade haasje en wat eitjes in ons mandje (wat 
we zelf gemaakt hadden). Tussen de middag had de OR een super lek-
kere paaslunch geregeld. Voor ieder kind was er een zakje met ver-
schillende broodjes en een zakje met boter, hagelslag en jam. Bedankt 
lieve ouders van de OR, we vonden dit helemaal geweldig! Ook ’s mid-
dags werden er weer leuke dingen gedaan. Wat was het fijn en gezel-
lig om dit weer met elkaar te mogen beleven. 

De Week van het geld  
De Week van het geld is een initiatief van het platform  
Wijzer in geldzaken. Onder het motto  
‘jong geleerd is oud gedaan’ wil het platform kinderen  
en jongeren voorbereiden op financiële redzaamheid  
in de toekomst. De Week van het geld is een belangrijke  
aanjager voor het structureel stimuleren van financiële  
vaardigheden van kinderen en jongeren. Door van jongs  
af aan te oefenen met sparen, plannen en keuzes maken leren kinderen vaardigheden die op latere 
leeftijd hard nodig zijn. 
Ook wij hebben met groep 3 t/m 8 in de week van 22 t/m 26 maart meegedaan met geldlessen. We 
hebben verschillende munten vergeleken, filmpjes bekekene, opdrachten gemaakt en geleerd hoe je 
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Pcbo De Diamant - Beemte 3 

Ook PCBO De Diamant – Beemte doet mee aan de Nationale buitenlesdag 
 
Buitenles is niet alleen gezond en goed voor de  
leerprestaties van de kinderen, het is ook nog  
eens heel leuk! Door regelmatig reguliere lesstof  
in de buitenlucht aan te bieden, ontdekken,  
onderzoeken en leren kinderen spelenderwijs  
en met veel meer plezier.  
 
Jantje Beton en IVN Natuureducatie ondersteunen hierin en stimuleren leerkrachten om buitenles te 
geven door het organiseren van de Nationale Buitenlesdag. 
Een buitenles biedt mogelijkheden voor de leerkracht om uitdagende lessen te geven. Het zijn lessen 
waar leerlingen zelf dingen uitzoeken, veel samenwerken en hun lichaam en zintuigen gebruiken tij-
dens het leren.  
Bewegen tijdens het leren is niet alleen goed voor de lichamelijke gezondheid van kinderen, maar 
heeft ook positieve effecten op cognitieve processen. Zo'n 300.000 kinderen kregen op 13 april 2021 
buitenles! 
Zo ook bij ons. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hebben minimaal 1 lesactiviteit op het plein in de bui-
tenlucht gehad. Er werd hard gerekend, geoefend met taal en schrijven, maar ook de biologieles vond 
buiten plaats. Het was een top dag! 

 

     

Bevrijdingsboomfeest  

       

Ieder jaar kleur Apeldoorn op 17 april rood-wit-blauw. Want op dinsdag 17 april 1945 werd Apeldoorn 
bevrijd door de geallieerden. De Canadese troepen kwamen via de brug aan de Deventerstraat onze 
stad binnen op tanks en andere militaire voertuigen. De inwoners van toen konden hun ogen bijna niet 
geloven! Het moment waarop zij al die tijd hadden gewacht was eindelijk aangebroken. 
Ook bij ons op school besteden wij hier ieder jaar aandacht aan met alle kinderen van groep 1 t/m 8. 
Helaas konden we dit door de coronamaatregelen niet herdenken zoals we gewend zijn, maar in iedere 
groep is er wel over de bevrijding gesproken en alle kinderen hebben een rozet gemaakt, welke ze ver-
volgens aan het hek rond onze bevrijdingsboom hebben mogen hangen. 

https://jantjebeton.nl/
https://www.ivn.nl/
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Puzzel 3 Ratelaar 

Naam:__________________________________________________ 
Adres:__________________________________________________ 
Telefoonnummer:________________________________________  
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Puzzel winnaars 

We hebben zoveel reacties gekregen op onze puzzels in maart en april. Velen stuurden onze redactie 
de juiste oplossing! Bij de eerste puzzel was dat: bevroren kanaal.  

Zoals al vermeld in de vorige Ratelaar was de winnares mevrouw Langenbach. Haar schoonzoon heeft 
de prijs, een mooi paasstukje in ontvangst genomen. We ontvingen nog deze leuke foto’s: 

De prijswinnares van de tweede puzzel 
is Nicky van Essen van de Nieuwe Wete-
ring.  

Dus uitkomst was deze keer:  

Ik lees de Ratelaar.  

Deze keer waren er meer dan 20 inzen-
dingen!  
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Pcbo De Diamant - Beemte 4 

     
 

Nieuws vanuit de bovenbouw 
En toen was het al weer eind april! De hele thuiswerkperiode lijkt al weer zo lang geleden. Af en toe 
komt de corona ineens weer dichterbij. Dan moeten er kinderen of leerkrachten thuisblijven tot ze ge-
test zijn en weer naar school mogen. Klasgenoten die er niet bij kunnen zijn, sluiten aan via onze 
classrooms, zodat we gewoon met elkaar aan het werk kunnen en blijven. 
 
Op school loopt alles ook weer fijn door, zoals we gewend zijn. Langzaamaan pakken we alles weer op 
en kunnen we ook genieten van dingen als een Paasviering of de Koningsspelen. We blijven heel goed 
in onze eigen groepsbubbels en houden ons aan alles corona-afspraken die er zijn. 
We hebben inmiddels ons verkeerstheorie-examen achter de rug. We zijn supertrots om te kunnen ver-
tellen dat we allemaal zijn geslaagd!!!! 
 
De eerste spreekbeurten zijn inmiddels ook al geweest. Wat doet iedereen ontzettend zijn best er iets 
moois van te maken. 

 

   

Rond Pasen hebben we in groepen een muurkrant gemaakt. We moesten informatie verzamelen over 
rituelen, het paasverhaal vanuit het oude testament en we hebben het Paasfeest bij de katholieke en 
protestantse kerk vergeleken. Deze muurkranten hebben we aan elkaar gepresenteerd. 
 
Verder hebben we meegedaan aan de Nationale buitenlesdag en we hebben dit jaar gelukkig weer een 
Paasviering gehad (zie bijdrage gr. 8 redactie). 
 
Groep 8 heeft de Iep gemaakt. Hierover vertellen zij meer in de volgende Ratelaar. Zij zullen u dan ook 
bijpraten over onze Koningsspelendag, die echt mege leuk was. 
Graag tot de volgende Ratelaar.        

 
 

Heel veel groeten van alle kinderen en de juffen. 
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Beheerder Ons Huus 

    

** GRATIS AF TE HALEN ** 
 

Mooie babykamer compleet met 

aankleedkussen. la-

kentjes, 

 dekentjes, en ma-

tras. 

 
Alles in staat van nieuw. 

 
06-14 26 64 05 
 06-50 88 43 
37 
 

ONS HUUS 
 
HOERA!!!! We zijn weer open!! Weliswaar geldt dit eerst voor het terras  van 12.00 – 18.00 uur, maar 
we moeten ergens beginnen ☺ We hopen op een mooi zomerseizoen, waarbij we de regelgeving in acht 
nemen.  
 
We gaan nog even door met de weekenddeals, welke gepubliceerd worden op Facebook. 
Het afhalen van de weekenddeal kan op zaterdag en zondag tussen 17.00 -19.00 uur. 
Wilt u gebruik maken van de actie of meer informatie hierover dan graag even bellen met Ben,                 
tel. 06 – 2728 4949. 
 
Ons terras is geopend van woensdag t/m zondag. 
Kom gerust een bakkie doen, een drankje of een softijsje nuttigen. Van harte welkom! 
 
Nog een mededeling van huishoudelijk aard: 
Vanwege de behoorlijk gestegen inkoopprijzen  
hebben wij onze prijzen moeten aanpassen. 
 
 
Hartelijke groet, 
Ben & Gina 
 
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond! 

       
                                                                                              
Tot ziens in Ons Huus.  

Ratelaartjes 
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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 
Zondag 9 mei woorddienst met pastor W Vroom om 10.00uur 
Hemelvaart 13 mei eucharistieviering Twello om 9.00 uur en Apeldoorn om 11.00 uur 
15-16 mei geen viering 
Zondag 23 mei woorddienst met W Vroom 10.00 uur  
Zaterdag 30 mei eucharistieviering met pastoor H Hermens om 18.30 uur 
 
Twello 
Zondag 9 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Hemelvaart 13 mei  Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R Dashorst om 9.00 uur 
Zondag 16 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
Zondag pinksteren 23 mei eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
2e pinksterdag om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Woensdag 27 mei eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
Zondag 30 mei eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
Zondag 6 juni eucharistieviering met pastoor H Hermens om 9.00 uur 
 
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 Apel-
doorn 
 
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. 
 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Mei 2021:  

 
02 mei* 10.00 uur Dienst met Ds. J. Al – van Holst   

09 mei 10.00 uur Dienst met Ds. J. ter Avest, Apeldoorn 
13 mei 10.30 uur Hemelsvaartdag, dienst met Ds. J. Al – van Holst 
16 mei 10.00 uur Dienst met Ds. G.J. Röben, Heerde 
23 mei 10.00 uur 1e Pinksterdag, dienst met Ds. J. Al – van Holst 
30 mei 10.00 uur Dienst met Ds. C. Baas, Apeldoorn 
 

In deze dienst nemen we afscheid van Truus Vegter als pastoraal ouderling 
en bevestigen we Jan Vegter als ouderling/voorzitter 
 

 
Vanaf 2 mei zullen er weer fysieke diensten plaatsvinden in de Wilhelminakerk 
waarbij maximaal kerkgangers welkom zijn, uitgezonderd de diverse ambts-
dragers. 
 
Gaarne aanmelden via de website vóór 18.00 uur op de vrijdag voorafgaande 
aan de dienst.  
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In de voetsporen van een Bouwmeester 

Een boekwerk met de titel, In de voetsporen van 
een Bouwmeester 
 
Een familie historie beschreven in de zoektocht 
naar de wortels van Bouwmeester 
 
Ik heb de afgelopen maanden gewerkt, en uitgegeven een boek wat de wortels en de geschiedenis 
bloot legt van mijn familie, maar ook de wortels opgegraven van veel andere families die met de onze 
verweven waren of zijn. In dit stuk speciaal voor de Ratelaar een kleine uiteenzetting van een familie 
die als je terug kijkt trouw en honkvast is aan zijn omgeving, en hiermee ruim 375 jaar kleur heeft ge-
geven natuurlijk in zowel positieve als negatieve zin aan zijn omgeving in de driehoek Vaassen, Beemte 
Broekland en t Loo. 
 
Ik ben dan ook afgeweken van de traditionele gegevens die ons ter beschikking staan hierover op het 
internet en de archieven, en heb er met een frisse nieuwe blik alle gegevens opnieuw ter discussie ge-
steld, zowel door mijzelf als andere historici die ik heb laten meekijken en hun mening hieraan heb la-
ten toetsen, naar de eerste Bouwmeesters die opduiken in Vaassen rond de Cannenburch. En allemaal 
begraven liggen op het tegenwoordige marktplein bij de Dorpskerk in Vaassen     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is dan ook een hoofdstuk de titel meegegeven “Bouwmeester een meester in de bouw of een Ve-
luwse boer” omdat het twee kanten op kon gaan wat betreft de afkomst van de Naam. Als in 1684 
Stadhouder Willem III het kleine Loo koopt laat hij wat later het huidige paleis het Loo erbij bouwen 
waarvoor uiteraard veel personen ingezet werden die de kunst van het bouwen beheersten. Dit zullen 
over het algemeen personen zijn geweest, uit de wat grotere plaatsen om ons heen zoals Arnhem en 
Deventer waar de bouwkunst al hoger in het vaandel stond, en weinig uit onze boeren gemeenschap 
(hooguit wat voor de hand en spandiensten). In het begin van de achttiende eeuw zie je ineens drie 
personen opduiken die zich Bouwmeester noemen waarvan er twee r.-k. (schuilkerk) trouwen in Vaas-
sen. Hiervoor kwam deze naam niet voor. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de vader van deze per-
sonen op het Loo gewerkt heeft als (Bouw)( meester) met natuurlijk een boerderij erbij naast, wat in 
die tijd niet ongewoon was en zich gevestigd had in Vaassen. De kinderen waren Heijmen, Tijmen en 
Willem. Het is de lijn van Willem die mij voerde naar het heden op het Goorland. 
 
Een andere optie hoe wij aan de naam kwamen is gewoon uit het boeren leven. Er bestaan oude adver-
tenties waarin gevraagd werd  “een Bouwmeester niet te jong Goed kunnende melken en drijven”. Het 
is een naam die verdwenen is bij dit beroep. Aan iedereen de keus hoe het werkelijk zit. 
 
Ik sla vele hoofdstukken over en pak de draad weer op als zij zich gaan vestigen in Broekland en later 

in de Beemte. De meeste personen hier in de buurt met de achternaam Hurenkamp zijn verwant aan 

de hieronder beschreven Anthonia Hurenkamp, en wat betreft de Bouwmeesters geldt het zelfde of de 

voorouders hiervan. 
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Oudgrootouder; Hermanus (Mannus) Bouwmeester 1799 --- 1875 & Anthonia 

(Tonia) Hurenkamp 1808 --- 1843  2de  Theodora (Doortje) Stens 1799 --- 1873 

 

Mannus is geboren in Vaassen (Bokkerij) en gedoopt op maandag 13-05-1799. De meter was Gertrudis 
Jans.  
 
Tonia werd geboren op De Gaten noordkant Vaassen en gedoopt op 05-02-1808 in Vaassen als dochter 
van de dagloner Hendrik Arends, die bij de naamsaanneming in 1812 de achternaam Hurenkamp koos 
en zijn vrouw Maria Steenman.          
 
De 34-jarige Mannus Bouwmeester trouwde op 04-04-
1834 in Apeldoorn met de 26-jarige Anthonia (Tonia) 
Hurenkamp, beroep ‘huiswerk doende’        
 
Hendrik was geboren 1781, te Terwolde en gedoopt  
r.-k. op 17-09-1781 op Duistervoorde. Hij is overleden 
op 07-09-1830 in hun boerderij aan de Nieuwe Wete-
ring 40 Broekland, gem. Apeldoorn, de aangifte is  
gedaan door de buren Lubbert Goudkuil en Wouter 
Hoegen Dijkhof. Hendrik zijn vrouw was Maria 
(Reijnders) Steenman geboren 1780 onder Twello en 
gedoopt r.-k. op 22-11-1780 Duistervoorde. Haar 
overlijden was op 07-03-1832 nu Nieuwe Wetering 40 
Broekland. De buren Gerrit Hendriks later Goorland 
16, nu rijksweg 50 en Hermen Schuts hebben de aan-
gifte gedaan van haar overlijden. Zij zijn op 01-04-
1807 in de echt verbonden in Vaassen r.-k.. 
 
De eerste drie kinderen van Hendrik en Maria zijn nog 
geboren in Vaassen (De Gaten). Hendrik nam in 1812 
de naam Hendrik Arends Hurenkamp aan. Reindert, 
hun vierde kind, werd geboren in 1814 in Apeldoorn. 
Het is goed denkbaar dat zij omstreeks eind 1812  
vertrokken zijn naar Broekland, gem. Apeldoorn.  
In een akte van verkoop, waarop ik verderop  
terugkom, meldden de erfgenamen niet te weten hoe 
hun ouders aan de boerderij kwamen. Ook notaris Van 
Dielen uit Vaassen kon de vinger niet achter de  
aankoop krijgen.  
Hij gaf op 19-06-1844 aan dat er geen hypothecaire 
overschrijving te vinden was in de hypotheekregisters. 
De erfgenamen waren van mening, dat de boerderij 
meer dan 33 jaar van hun ouders was geweest.                 
                                                                                                                              
Op donderdagavond 03-09-1954 is de oude, kapitale boerderij tot de grond toe afgebrand.  
De toenmalige eigenaar was Herman Fiets, geboren aan de Broeklanderweg 19, Broekland. 
 
Hendrik en Maria kregen 8 kinderen: Anthonia 1808 - 1843, Everhardus 1810 - 1844,  Arnolda 1812 - 
1873, Reindert 1814 - 1895, Jan 1817 – 1873, Arend 1821 - ??? Kornelis 1823 - 1847 en Gradus 1825 
- ???.   
 
Reinder Steenman, de vader van Maria Steenman had nog wel iets op zijn kerfstok. Dit is te lezen in 
het rechterlijk archief van Apeldoorn inv.nr. 18 folio 88 aktedatum 14-07-1785. Hieronder een kort 
verslag van het gebeurde ( bron: Coda-Apeldoorn). Het kind waarover het gaat, is overleden op 03-05-
1785. 
 
‘Barber Berends daagt Reijnder Steenman op den Kluijtenberg om te hooren verklaaren, dat Verweer-

der de Aanleggerse tot den bijslaap hebbende weeten te seduceeren met dat gevolg dat sij door hem 

beswangerd is, en op den 27e Maart deesses jaars van een kind verlost, hetwelk op den 3 Maij daaraan 

volgende is overleden, hij oversulx verpligt is Aanl. geschonden eer te repareeren, de onkosten der 

kraam te refundeeren, mitsgaders dat geene, sij tot alimentatie van dat kind van desselfs geboorte af 

tot het overlijden toe heeft moeten inpendeeren, te erleegen, eijschende de Aanl.  
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Terras Ons Huus 

Op woensdag 28 april mochten de terrassen weer open.  

Tijd om alles uit de winterslaap te halen voor ons dorpshuis.  
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voor defloratie een somma van 100 guldens, voor kraamkosten 30 guldens, en voor alimentatie van het 
kind 's weekelijks 12 stuijvers van desselfs geboorte tot de dood toe. Vonnis: Het Gericht bevoorens in 
deesen te decideeren[,] ordonneert parthijen om tegens morgenochtend om negen uuren in judicio te 
erschijnen ten fine van confrontatie. Den 15 Julii 1785 heeft de Aanleggerse van den eijsch in deesen 
gedaan[,] afgezien.’ 
 
Toen Mannus Bouwmeester trouwde met 
Tonia Hurenkamp had zij al een voorkind.  
Zij beviel op 18-jarige leeftijd in de woning 
van haar vader. Zij noemde haar kind Hen-
drik Arends, naar Tonia’s vader. Hendrik 
werd geboren op 19-04-1826 in Apeldoorn 
(Broekland).  
De aangifte is gedaan door Jenneken Aal-
bers 67 jaar oud, vroedvrouw. In het per-
soonsregister van Apeldoorn 243/26 van 
Mannus staat Hendrik als inwonend ver-
meld.  
De jonge Hendrik vertrok op (niet goed 
leesbaar) april 1860 naar Olst.  
De ambtenaar heeft er dun met potlood bo-
ven geschreven (een voorkind van Bouw-
meester). Kwam dit in het gesprek met de 
ambtenaar naar voren?  
Op 13-06-1863 is er door toedoen van bur-
gemeester Bas Backer een aanvulling geko-
men in de geboortepapieren van Hendrik.  
Bij de naam van zijn moeder Anthonia 

Arends is Hurenkamp toegevoegd.     
 
      
 
Ik kom later nog terug op Hendrik bij nummer 27, waar wij zien dat twee families bij elkaar komen. Ui-
teraard komt dit wel vaker voor, maar ditmaal zeer doeltreffend. Een nakomeling van Hendrik Huren-
kamp trouwt met een nakomeling van zijn halfbroer Hendrikus (Drikus) Bouwmeester, geb. 02-01-1918 
op Goorland 10, Beemte, gem. Apeldoorn.  
 
Waar gingen Mannus en Tonia na hun huwelijk op 04-04-1834 wonen? Tonia’s ouders waren al overle-
den. Mannus en Tonia hebben in elk geval in Broekland gewoond: in het huis genummerd G 6 (de G 
staat voor Broekland). Het is zeer aannemelijk dat dit het huis was van Tonia’s ouders, met huisnummer 
324. Maar rond 1830/1834 is er een omnummering geweest. Het nieuwe nummer kan zeer goed de G 6 
zijn geweest.  
 
Bij het overlijden van Tonia’s vader in 1830 stonden in de memorie van successie nog de boerderij en de 
gronden 5.46.00 H.A. vermeld. Bij het overlijden van Tonia’s moeder in 1832 waren er geen gerede en 
ongerede goederen (roerende en onroerende goederen) aanwezig. Wel een beetje vreemd, want ze wa-
ren er wel. De zogenaamd niet bestaande goederen bleken in een onverdeelde boedel te zitten. Ze wer-
den geveild. Op 19-06-1844 (aktenummer 1799) was de eerste veiling om te peilen wie er belangstelling 
voor had en wat de waarde ervan was. Op 01-07-1844 had de definitieve afslag van de goederen plaats 
(inventarisnummer 4502, aktenummer 1806, notaris Van Dielen). Niet duidelijk wordt waar Tonia’s zoon, 
en haar jonge minderjarige broers en zuster bleven, die mogelijk nog geen werk hadden. In het oudste 
persoonsregister van Tonia is zij al getrouwd met Mannus. Er staan geen inwonende personen vermeld. 
Mogelijk zijn ze in eerste instantie bij hun toeziend voogd ondergebracht. Maar zelfs de zoon van Tonia 
staat er niet bij. Dat is toch wel vreemd. Voor de hand ligt dat dat Tonia en Mans de boerderij vanaf hun 
huwelijksdatum samen hebben gerund.     

                
Tonia bevalt van haar laatste kind Maria op 07-11-1843 en overlijdt vier dagen later in Broekland in het 
kraambed. Voor Mannus was dit een zware periode; hij had daarvoor ook al twee kinderen verloren: 
Gradus op 23-04-1840 en Martinus op 25-08-1843. Zij wonen nog steeds aan de (nu) Nieuwe Wetering 
40 
 
Er was een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Behalve de erfenis van Tonia, was ook de nalatenschap 

van haar respectievelijk in 1830 en 1832 overleden ouders en haar in 1844 overleden  



De Ratelaar - mei 2021 - Pagina 32 
 

 

 

DIO Beemte 

Bootcamp  

op het sportveld  

bij Ons Huus 



De Ratelaar - mei 2021 - Pagina 33 
 

 

 

In de voetsporen van een Bouwmeester 

 
broer Evert (die 4 kinderen had) nog niet verdeeld. Besloten werd om de boerderij en bijbehorende 
gronden aan de Nieuwe Wetering 40 in de verkoop te doen. Ook de (toeziende) voogden moesten toe-
stemming geven, want zij behartigden de belangen van de minderjarige kinderen, die mede-erfgenaam 
waren. Het initiatief tot verkoop lag bij de rechtbank, waarschijnlijk op verzoek van een van de erfge-
namen. De rechtbank stelde een termijn in overleg met de deurwaarder. Blijkbaar was er onenigheid, 
maar de tijd drong omdat Mannus wilde hertrouwen. 
 
Alles werd definitief verkocht. De boerderij met twee bunder een en zeventig roeden en negentig ellen 
aan grond, ging naar Hendrik van het (‘t) Erve voor de som van 1030 gulden. Mannus deed een bod op 
het stuk hooiland met sectie E nummer 1457. Na een eerste bod van 115 gulden werd dit bedrag op de 
dag van verkoop opgehoogd naar 224 gulden. Blijkbaar wilde Mannus dit stuk heel graag hebben.  
Hij werd de eigenaar van het stuk genaamd Goorland tegen een vergelijkenderwijs hoge kostprijs.  
Uit de akte werd ook duidelijk dat er een jaarlijkse uitgang (betaling) aan de armen van Apeldoorn op 
rustte van 62½ cent. Maar er werd ook nog iets meer duidelijk over Tonia’s eerste zoon Hendrik, buiten 
de echt verwekt. Letterlijk staat er: 
 
‘Hermanus Bouwmeester daghuurder wonende in de gemeente Apeldoorn weduwnaar van wijlen An-
thonia Hurenkamp voor zich en als wettige voogd over zijne minderjarige kinderen Hendrikus Huren-
kamp (Hurenkamp staat dan doorgestreept) Willemina, Hermanus, Hendrik en Maria Bouwmeester al-
len zonder bewijs door hem bij wijlen zijne gemelde vrouw in echt verwekt’. 
 
Mogen we hieruit afleiden dat Mannus zijn verantwoordelijkheid neemt? De notaris zal de namen opge-
noemd en opgeschreven hebben, maar misschien heeft Mannus gezegd dat Hendrikus, het eerste kind 
van Tonia eigenlijk ook een Bouwmeester was en dat de notaris vervolgens een streep zette door Hu-
renkamp. Het blijft giswerk.  
 
Eenmaal in het bezit van de grond liet Mannus hierop een nieuwe boerderij bouwen. Eind 1844, begin 
1845 was deze klaar. De boerderij aan de Nieuwe Wetering moest hij waarschijnlijk verlaten omdat de-
ze verkocht was. Uit een akte opgemaakt bij notaris van Dielen in Vaassen nummer 2063 van 25-03-
1846 kunnen we een beetje opmaken hoe Mannus er voor stond. De boerderij was net klaar en het ka-
daster moest het geheel nog intekenen. Blijkbaar had Mannus toch nog geld nodig , want hij leende 
nog een bedrag van 200 gulden. De gelden die hij nodig had voor de bouw van de boerderij heeft hij 
blijkbaar zo uit de broekzak betaald, want er is verder geen lening aangetroffen. De 200 gulden leende 
hij van Albert Hafkamp, wonende op de Hafkamp onder Apeldoorn.  
 
Hierbij werden zijn huis en de omliggende gronden als borg gesteld. Dit onder voorwaarde dat het ge-
heel voor brand verzekerd werd, zodat de centen niet in rook zouden opgaan. Door de nieuwbouw op 
deze locatie E nummer 1457 groot totaal 95,50 are werd in het jaar 1846 een nieuw nummer verkre-
gen door opsplitsing E nummer 1801 2.00 are Huis en erf en 1802 93.50 are weiland. Dit alles was ge-
legen aan het Goorland of de Goorlanden.                                   
                                                                                                                       
Waarom hij niet meer grond behield, gezien zijn toch wel ruime financiële middelen blijft een vraagte-
ken, maar genoeg is genoeg. 
 
Na het overlijden van Tonia pakt Mannus zijn leven weer op. Omdat hij nog de zorg voor kleine kin-
deren heeft, hertrouwt hij op 03-01-1845 met de dan 45-jarige Theodora (Doortje) Stens geboren op 
23-08-1799 in Broekland (Apeldoorn). Ouders van Doortje waren Hendrikus Stens en Clementia Miena 
Gerrits (Gerritsen) wonende in het Broekland (Apeldoorn). Mans kende Doortje al langer, want de broer 
van Tonia, Evert Hurenkamp was getrouwd met Johanna Stens, een zuster van Doortje. En Doortje was 
Mannus zijn buurmeisje. Voor haar huwelijk werkte Doortje in Twello als dienstmeid. Doortje en Man-
nus hebben samen geen kinderen gekregen. Doortje was daarvoor ook al aan de oude kant.   
        
Waarschijnlijk konden ze zich prima redden door het te gelde gemaakte erfdeel van de boerderij en de 

financiële inbreng van Doortje. Behalve de lening van 200 gulden heb ik verder geen hypotheek kun-

nen vinden. Mannus verhuurde zich als (soms) dagloner en had een mooie nieuwe boerderij, die na-

tuurlijk aan de eisen van die tijd voldeed. Mogelijk huurden ze er later nog grond bij. (zie: Mans vol-

gende generatie). Het huisnummer van zijn nieuwe boerderij werd telkens anders. Het begon met H 

23, H 38, dan H 53 (de H stond voor de buurtschap Beemte) om tenslotte te eindigen rond 1924.  

Toen werden de meeste straatnamen ingevoerd en werd het Goorland 10. Hier werd in 1977 de postco-

de aan toegevoegd: 7341PK. 
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Mannus en Doortje stonden op 05-11-1847 nog borg voor Johanna, de zuster van Doortje, die her-
trouwde met Hendrikus Overvelde. Door het overlijden van de geldschieter moest er een nieuwe gevon-
den worden, en ook een nieuwe borg. Het ging om boerderij De kleine Werler, sectie E 49 in Broekland. 
Doortje was op deze boerderij geboren. De akte werd opgemaakt door notaris Van Dielen in herberg De 
Dood in Wilp. 
 
Mannus en Doortje lieten twee akten opmaken op 25-03-1863 door notaris van Dielen te Vaassen, 
waarin zij verklaren elkaar tot uiterste erfgenaam te maken ingeval een van hen komt te overlijden. 
Mochten beiden komen te overlijden dan gaat het bezit over op de (behuwde) kinderen.  
Bij Doortje had Mannus dus geen kinderen, bij Tonia had hij officieel 6 kinderen, onofficieel 7.  
(Hendrik Arends Hurenkamp 1826 – 1898), vervolgens 6 Bouwmeesters: Wilhelmina 1835 – 1905, Mar-
tinus 1836 – 1843, Gradus 1838 – 1840, Hermanus 1839 – 1923, Henderikus 1841 – 1926 en Maria 
1843 – 1921. 
Enkele jaren later op 28-06-1868 is een akte met nummer 5041 opgemaakt bij Van Dielen  te Vaassen 
die ik nog niet eerder had gezien. Zij doen namelijk een schenking ter waarde van 500 gulden die hun 
oudste, toen nog ongetrouwde zoon Hermanus in staat stelt altijd op de boerderij te blijven wonen. 
Over de andere kinderen werd niet gesproken. Mocht je denken dat dit een koopje was, daar stond na-
tuurlijk wel iets tegenover: 
 
‘Dat de donataris (=Hermanus) gehouden is, zijne ouders de donateurs gedurende hunnen overigen 
leeftijd te verzorgen kost drank inwoning vuur en licht tafel en bed linnen en kleederen en in een woord 
al het levensonderhoud naar den staat en het vermogen van hem begiftigde.’ 
 
Hermanus moest zijn ouders bovendien voorzien van medische hulp en medicijnen.  
Ze moesten wat zakgeld krijgen en bij hun overlijden een behoorlijke begrafenis op zijn kosten.  
Van hun kant zouden de schenkers ‘zolang zij daartoe in staat zijn voor het gemeene huisgezin van par-
tijen medewerken en dat gene te doen wat zij re-
delijker wijze voor zulks zelve zouden hebben ge-
daan.’ 
 
Mannus is op 76-jarige leeftijd overleden op zater-
dag 24-04-1875 om 19:00 op Goorland 10. De 
aangifte in Aoeldoorn is gedaan op maandag 26-
04-1875 door de buren Johannes Boekhoorn 
(Achterbroek 14) Beemte, klompenmaker en Evert 
Wools landbouwer. 
 
Doortje heeft zelf geen kinderen gekregen,  
maar haar naam is nog wel in de familie gebleven.  
Ze is overleden op 7-06-1873.  
De aangifte is gedaan door de buurman  
Evert Wools en de veldwachter Lulof van Zome-

ren. Ze is in Vaassen op de Oosterhof begraven.      
  
 
 
Er zijn nog een beperkt aantal boeken  
beschikbaar. Voor wie belangstelling 
heeft, doe maar een mail:     
     
 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frits Bouwmeester 
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Buitenlesdag 

Op dinsdag 13 april was het buitenlesdag. Met rekenen gingen we buiten spelletjes doen. we deden 
tien; een spelletje waarbij je een bal moest stuiteren en tegelijkertijd sommen moesten oplossen. we 
deden ook het lijnenspel; daarbij moesten we procenten en breuken oplossen en naar het getal van de 
uitkomst rennen. En de laatste is sprintje trekken, daarbij moest je keersommen uitrekenen en de uit-
komst van laag naar hoog leggen. De dag ervoor gingen we bij natuur het weer voorspellen aan de 
hand van wolken. We hadden twee verschillende soorten wolken gezien: stapelwolken en een egaal 
grijze wolk. Groep 1-4 had ook buiten gym ze gingen op het schoolplein verstoppertje spelen.  
        Geschreven door: Sofie en Lieke 
Paasviering 
We begonnen de dag met de Viering, we hebben bij elk moment een kaars aangestoken en er een filmpje bij gekeken, 
5 kaarsen waarmee we kunnen laten zien wat voor moeilijkheden er zijn, die we kunnen oplossen. Toen hebben we de 
Paasbrunch gehad, we kregen een pakketje met lekkere dingen zoals, smeersels en broodjes. Het was heel erg lekker 
en gezellig, ondertussen hadden de juffen onze zelfgemaakte ( gekleurde papieren ) paaseieren verstopt. Na het eten 
gingen we met onze zelfgemaakte mandjes naar buiten en zochten we de paaseieren. Achter de school en voor, som-
mige waren moeilijk en andere wat makkelijker. We hadden ook met juf Irma een opdracht waarbij we een muurkrant 
moesten maken over deze dingen, Het Oude Testament, Vormen en Rituelen en pasen bij de Katholieken en Protes-
tanten kerk. 

 
We waren in 3 groepjes verdeeld en we gingen snel aan de slag, een iemand ging typen, de andere ging informatie 
opzoeken en de andere ging meehelpen.   
En daarna gingen ook met juf Irma een rekencircuit spel gedaan, 
er waren 20 opdrachten je moest er slim voor rekenen, als je dacht dat je het antwoordt had moest je naar juf Irma en 
dan zeg je welke opdracht je hebt gedaan en dan checkt de juf of je het goed hebt en als je het goed hebt dan kun je 
naar de volgende opdracht. 

 

        

Van onze groep 8 redactie 
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