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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 

Opbrengst collecte KWF 

Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2021 
  
In de eerste week van september vond weer de jaarlijkse collecte van het KWF plaats. 
 
De collecte heeft in Beemte Broekland € 1.455,06 opgebracht.  
Een hele mooie opbrengst! 
  
Bovengenoemd bedrag is exclusief de donaties via de QR-code. Ook dit jaar is van deze mogelijkheid 
weer gebruik gemaakt.  
Deze donaties komen rechtstreeks binnen op de bankrekening van het 
KWF en zijn dus niet meegeteld in de bovengenoemde opbrengst. 
  
Namens het KWF dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Ook wil ik hier-
bij de collectanten bedanken voor hun inzet. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Mariska Disbergen 
Wijkhoofd KWF Beemte Broekland 

Agenda 

12-11  Release (jongerenavond)     Ons Huus  
18-11  Ledenvergadering BBvBB     Ons Huus 
25-11  Lendenvergadering Dorpshuisvereniging Ons Huus   
27-11  Sinterklaasfeest        Ons Huus 
10-12  Release (jongerenavond)     Ons Huus 
16-12  Kerstworkshop        Ons Huus 

http://www.politie.nl
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Inhoudsopgave 

Beheerder Ons Huus 

En we zijn zo langzamerhand weer het winterseizoen ingerold; het terras is opgeruimd en de softijsma-
chine houdt z’n winterslaap. We hebben een mooi zomerseizoen gedraaid en hopen ook op een goed 
winterseizoen ☺  
Er staan al weer aardig wat activiteiten gepland. 
 
Vorig seizoen hadden we elk weekend een lekkere weekenddeal. 
Dit gaan we nu 1 x per maand doen: 
 
Zaterdag 13 en zondag 14 november : Kipsaté met friet en rauwkost 
Zaterdag 11 en zondag 12 december : Zuurkool / hutspot met worst / gehaktbal 
Zaterdag 15 en zondag 16 januari : Lasagne en vega lasagne 
 
En uiteraard ook heerlijke toetjes! 
 
Bestellen kan tot (bovengenoemde) zaterdag 12.00 uur via tel. 06 2728 4949 – Ben. 
Afhalen op zaterdag of zondag tijdens de openingstijden van de cafetaria tussen 17.00 - 19.00 uur.  
 
Agenda Ons Huus: 
 
5 november : Halloween 
18 november : Ledenvergadering Buurt Belangen  
25 november : Ledenvergadering Dorpshuisvereniging 
27 november : Sinterklaas 
11 december : Winterfair 
16 december : Kerstworkshop 
 
Van 24 december t/m 2 januari is het dorpshuis gesloten. 
 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus. 
Ben & Gina 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 November 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 

Jacintha van der Zouw 

Bij de lezer 

Di 7 + wo 8 dec 

Di 1 + wo 2 febr  

Di 5 + wo 6 april 

Di 31 mei + wo 1 juni 

Di 2 + wo 3 aug 

Di 3 + wo 4 okt  

Beste Lezers, 
 
De Ratelaar van november is er weer. We zitten nu al in de herfst, de bladeren kleuren al weer 
rood,geel en bruin. Het weer is winderig en nattig. 
 
Het monument aan de Broeklanderweg is op 1 oktober onthult. Er waren veel mensen aanwezig waar-
onder burgemeester Ton Heerts en de kinderen van de Beemte school. Ook werden mooie bloemen en 
kransen bij gelegd en gedichten voorgedragen. Verderop in de Ratelaar meer hierover. 
 
Graag willen wij jullie voorstellen aan ons nieuwe redactielid Jacintha van der Zouw. We zijn erg blij met 
deze versterking van ons redactieteam. 
Na overleg hebben we ook besloten om de Ratelaar vanaf 2022 6x per jaar te laten uitkomen, in de 
maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december. Er komt dit jaar dus ook nog een decem-
ber nummer uit. 
 
Even nog aandacht voor het volgende: 
De Buurt- en belangenvereniging bestaat voor een groot deel dankzij de contributie van haar leden. En 
dankzij deze contributie kan onder meer de Ratelaar huis-aan-huis verspreid worden, maar ook kunnen 
we financieel bijdragen bij activiteiten die worden georganiseerd binnen onze buurt.  
Helaas is het niet mogelijk om de contributie automatisch te incasseren bij de leden. Daarom het vrien-
delijke verzoek om de contributie voor 2021 zelf over te maken naar de BBvBB. Het is slechts 5 euro 
per huishouden, een kleine moeite voor een wezenlijke bijdrage! Het rekeningnummer 
is NL35 RABO0393115496. Vermeldt u bij het overmaken uw adres?  
 
Verder is er weer een prijswinnaar van de puzzel uit de september editie, de kids- en tienerkerk zijn 
weer van start gegaan na een lange stop door corona, nieuws van de scholen en nog veel meer. 
 
Ik wens u allen veel leesplezier. 
Namens de redactie, 
Simone van Assen 
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Onthulling monument bemanning van de “Tennessee Toddy” 

Na een periode van twee jaar met twee keer de onthulling te hebben uitgesteld, kon het nu op 1-10-
2021 om 13.45 uur eindelijk doorgaan met de onthulling aan de Broeklanderweg hoek Nieuwe Wetering 
nabij nummer 17. 
Na vele voorbereidingen en met zeer veel overleg met de gemeente Apeldoorn tussen div. afdelingen 
kwam het uur der waarheid dan ook dichterbij. 14 dagen van te voren hield ik het weer al in de gaten 
(niet dat dit helpt)  en dan was het zover vrijdag 1 oktober de onthulling van het monument dit ter na-
gedachtenis aan de Bommenwerper de B-17G met de bijnaam Tennessee Toddy en zijn bemanning 
waarbij John Lilley om het leven kwam aan de Gaete 9. 
 

Er zullen zeker mensen zijn die den-
ken waarom er na ruim 75 jaar nog 
een monument hiervoor moet komen, 
maar in mijn toespraak heb ik dan 
ook aangehaald, dat je dit dan ook 
moet zien als een vorm en teken van 
vrijheid waar velen voor hebben ge-
vochten en hun leven hierbij hebben 
gelaten. En dat dit niet nodig was ge-
weest als er niet een persoon in dit 
geval Adolf Hitler geweest was, en dat 
door zijn verwerpelijke ideeën vele 
mensen het leven hierbij hebben gela-
ten. Zo ook die van John Lilley, maar 
het is ook een eerbetoon aan zijn me-
de bemanningsleden van de Tennes-
see Toddy. Het gaf dan ook een zeer 
goed gevoel dat er vele personen hier 
op af kwamen om dit mee te kunnen 
maken. Waaronder ook enkele men-
sen die dit voorval nog hadden mee 
gemaakt. 

 
De wind trok behoorlijk aan en de plannen die er lagen om parachutist  Paul Gommers vanuit het histo-

rische vliegtuig de Beaver te laten droppen tijdens de onthulling zou dan eigenlijk ook geen doorgang 

kunnen vinden. Zo zou hij opstappen op Teuge maar dat kon niet in verband met de ligging van de 

baan en de windrichting, er is dan ook besloten in overleg met Luitenant kolonel Hans Goedings om 

Paul die morgen maar naar Gilze- Rijen te brengen waar de Beaver staat. De sprong is dan ook wel uit-

gevoerd maar voor springers laag en onder uitzonderlijke omstandigheden. Het gaf dan ook onder de 

aanwezigen met het brengen van een applaus bij de landing een gevoel van opluchting. Het was zeker 

indrukwekkend en eenmaal aan de grond gaf hij een info bord over aan Anneke Kamps van der List 

waarop staat dat De school de Diamant Beemte het monument geadopteerd heeft waarbij het zich 

heeft voorgenomen om er elk jaar een moment van herdenking te houden. Waarbij de aandacht geves-

tigd wordt op onze vrijheid. 
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Onthulling monument bemanning van de “Tennessee Toddy” 

Vele personen bedrijven en verenigingen hebben bij gedragen aan de totstandkoming van dit monu-
ment in een vorig verslag heb ik aan gegeven dat ik hier nog op terug zou komen bij deze, omdat zij 
onmisbaar zijn voor een dergelijke onderneming. 
 
Konstruktiebedrijf (Luc) van Straaten BV Twello  
Ega-Floor-Tec (Fam. Kolkman) 
B. Schipper Bedrijfsvloeren  
Edward Hissink Grondwerk 
Marcel Slijkhuis schadeherstel  
Geo van Assen; boom verplaatsing 
Ronald Ganzevles voor zijn ondersteuning 
Lowie Bouwmeester; bekisting en plaatsing monument 
Michiel Hulzebosch; archeologie, metaal detector zoektocht naar de resten va het vliegtuig 
Wouter van Dijken vertaling naar Amerika 
Dik en Bea Singel en de 48th Highlanders of Holland pipes and Drums-Apeldoorn 
Paul Gommers; precisieparachutist, elfvoudig Nederlands kampioen 
Veldwijk sportprijzen 
Sieger Visser, Arnold Kolkman en Nico Breebaard; van de fotoclub 
Harry van ’t Erve beschikbaar stellen van het weiland voor de parasprong en archeologisch onderzoek 
Martin van Essen beschikbaar stellen van het weiland voor het parkeren 
Buurt Belangen vereniging Beemte Broekland, div. ondersteuning 
Oranje vereniging Beemte Broekland, div. ondersteuning 
Fred Rijckenberg ondersteuning site Beemte Broekland Wenum, QR code, fotografie en zijn vele uren 
Willy Smit- Buit haar man Timen en hun dochter Bernice; voor het vele redigeerwerk, vertalen en ad-
vies van alle teksten, en dat waren er veel 
Truus Schimmel- Kers en Reinder Slijkhuis (Broeklanderweg) voor de vele gesprekken waardoor er 
meer inzicht kwam in de situatie uit die tijd in Beemte broekland 
De Koninklijke luchtmacht voor het beschikbaar stellen van het historische vliegtuig de Beaver 
De kinderen die de onthulling hebben gedaan; Niek Hissink, Fabiénne Kolkman, Lukas Bouwmeester, 
Anne Wolters en Femke Bouwmeester 
Femke Bouwmeester voor haar gedicht 
Jinte Siemelink voor haar gedicht 
Maar ook Basis School De Diamant Beemte en de kinderen die het monument gaan adopteren onder 
aanvoering van Anneke Kamps van der List 
Ook de mannen die zich de zes musketiers noemen, waarvan ik ook een onderdeel van mag zijn. Ed 
Radstake, Jan Korenhof, Chris Wolters, Arnold Galavazi en Luitenant Kolonel Hans Goedings voor hun 
uitmuntende hulp bij film, adviezen en contacten zonder hen zou het een moeilijk proces geworden 
zijn 
En niet te vergeten de gemeente Apeldoorn want zonder de uitmuntende medewerking van div. amb-

tenaren was dit niet gelukt. 
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Onthulling monument bemanning van de “Tennessee Toddy” 

De onthulling is dan ook zeer mooi verlopen en aan fotografen geen gebrek. 
De wegen waren door het bedrijf Treffic ruim van te voren goed afgezet waardoor de snelheid eruit 
werd gehaald en na het parkeren van de auto of fiets de bezoekers door verkeersregelaars geholpen 
werden over te steken.  
 
De 48 th Highlanders of Holland pipes und Drums Apeldoorn hebben de muzikale ondersteuning  ge-
daan door het spelen van div. nummers.  De Onthulling begon met een toespraak van de ceremonie-
meester Luitenant Kolonel Hans Goedings die de aanwezigen waaronder afgevaardigden van de Ameri-
kaanse ambassade welkom hete. Waarna hij de Burgemeester uitnodigde die een toespraak  gaf, en 
het belang aangaf van dit monument. Ikzelf heb aangegeven waarom dit monument er was gekomen 
en de diverse personen/bedrijven. benoemd die (zie bovenstaande) hebben mee geholpen tot de tot-
standkoming van dit monument. 
 
Inmiddels kwam Paul Gommers naar beneden voor zijn precisie sprong onder luid applaus in het wei-
land naast het monument. Hierna de onthulling van het monument door de Burgemeester en enkele 
kinderen, die door het verwijderen van een oude parachute de onthulling deden, dit ging niet helemaal 
vanzelf door de punten die aan het monument zitten. Hierna werden de kransen, bloemstukken en 
bloemen gelegd door de Burgemeester Ton Heerts, de Buurt Belangenvereniging Beemte Broekland, en 
vereniging oud Apeldoorn, de kinderen legden allemaal een witte roos en de afgevaardigden van Bro-
ken Wings 40-45 uit Vaassen legden nog een bos rozen neer. 
 
Hierna was het moment gekomen voor Femke Bouwmeester en Jinte Siemelink om hun gedicht voor te 
lezen waar zij al enkele weken op hadden geoefend, maar daardoor ook vlekkeloos verliep. Na de aan-
wezige gasten die een uitnodiging hadden ontvangen uit te nodigden voor een hapje en drankje in 
dorpshuis Ons Huus, werd de ceremonie afgesloten door het spelen van De Green Hills of Tyrol. 
Ik denk dat hiermee Beemte Broekland een mooi monument rijker is, die dan ook zal worden opgeno-
men in de route van de Apeldoornse monumenten (zie link). Door Fred Rijckenberg is er een site ge-
maakt waardoor je bij het monument op de QR code kunt inloggen en daardoor kom je op de Historie 
van Beemte Broekland en Wenum (zie link) waarin je het verhaal kunt lezen over deze crash, er is voor 
de buitenlandse gasten die Beemte Broekland bezoeken ook een Engelse versie gemaakt en toege-
voegd.  
 
Ik heb mijn toespraak afgerond met de woorden die de moeder van John Lilley kort na de oorlog aan 
een kennis in Nederland schreef waarvan hun kinderen zeer waarschijnlijk bij het vliegtuig geweest wa-
ren na de crash. 
 
‘Onze troost is dat hij viel onder vrienden, mensen zoals u en uw zonen die het uniform respecteren dat 
hij zo trots droeg.’ 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
06-83551109 
 
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 
 
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumentenlijst/monument-voor-de-bemanning-van-de-
tennessee-toddy 
 
https://historiebeemtebroekland.rijckenberg.nl/index.php/2021/08/04/noodlanding-boeing-b-17g-
tennessee-toddy-in-1943/ 

 

mailto:historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumentenlijst/monument-voor-de-bemanning-van-de-tennessee-toddy
https://www.apeldoornendeoorlog.nl/monumentenlijst/monument-voor-de-bemanning-van-de-tennessee-toddy
https://historiebeemtebroekland.rijckenberg.nl/index.php/2021/08/04/noodlanding-boeing-b-17g-tennessee-toddy-in-1943/
https://historiebeemtebroekland.rijckenberg.nl/index.php/2021/08/04/noodlanding-boeing-b-17g-tennessee-toddy-in-1943/
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Winnaar puzzel september 

Zijactief 

Opbrengt nieractie 

ZijActief wordt weer Actief. 
Na een lange tijd van stilte willen we ons weer melden. 
Het bestuur heeft besloten de draad weer op te pakken en we hopen weer veel dames te ontmoeten 
op onze eerste ledenavond op 3 november. Dan komt Joop Hagen ons een opfriscursus geven over 
verkeer, en verkeersveiligheid. De avond is zoals gewoonlijk bij de Groot en begint om 20.00 uur. Om 
19.45 staat de koffie/ thee klaar. Introducees zijn welkom. 
ZijActief leden betalen € 5.50 
Introducees betalen € 8.00  
De gespaarde doppen voor KNGF geleidehond kunnen ook weer ingeleverd worden.  
Een coronatoegangsbewijs is wel voor iedereen verplicht! 
(Vaccinatiebewijs, herstelbewijs, QR code, negatieve coronatest of de registratiekaart die na de twee-
de vaccinatie is verstrekt). 
 
Ik wil ook alvast de datum vermelden van de jaarlijkse Kerstavond op 15 december. 
De avond begint dan om 19.30 uur. Deze avond is alleen voor leden en jullie krijgen nog nadere infor-
matie hierover. 
 
Tot ziens, Groetjes Janny 

De winnaar is Gerrit Kamphuis. Hij was blij 
verrast met mijn bezoek. Een pakketje met 
wat lekkers was deze keer de prijs.  

Ook dit jaar heeft de aktie voor de Nierstichting 
weer een mooi resultaat opgeleverd en wel:  
 
 
    € 596,06 
 
 
Mede dankzij uw gaven kunnen we onvermin-
derd hard blijven strijden voor gezonde nieren 
en succesvolle transplantaties. 
 
 
 
Alle “gevers en lopers”: HARTELIJK DANK! 
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Dorpshuisvereniging Ons Huus 

                                                             
 
Ook voor ons is de vakantieperiode weer voorbij en zijn we weer druk in overleg over hoe we ons 
dorpshuis een nog betere plaats in onze samenleving kunnen geven. 
 
We zijn nog steeds bezig om op het sportveld een leuke buitensportplaats te maken waar iedereen die 
langs komt wandelen, fietsen of rijden even vrijblijvend wat oefeningen kan doen. Zeker in de achter-
liggende periode waarin binnensport soms niet mogelijk was een goede aanwinst voor het dorp denken 
we. Nu alleen nog zorgen dat we het benodigde geld hiervoor binnenkrijgen. We doen daarom dit jaar 
ook weer mee met de RaboClubsupport actie. Bent u lid van de Rabobank en mag u stemmen? Stem 

dan dit jaar op ons   Elders in de Ratelaar vind u meer hierover. 
 
In augustus mochten we ook kennismaken met de nieuwe stadsdeelmanager voor de dorpen van de 
gemeente Apeldoorn. Steven Gerritsen ging van zijn pensioen genieten en word opgevolgd door Harriët 
Althof. De kennismaking verliep bijzonder prettig en we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we 
kunnen komen tot een goede samenwerking.  
 
In september hadden we een open en eerlijk gesprek met de Buurt- en belangenvereniging over het 
reilen en zeilen binnen hun vereniging. Ideeën, wensen en mogelijkheden werden uitgewisseld. Net als 
de BBvBB lopen ook wij er tegen aan dat het vinden van vrijwilligers voor een bestuur steeds lastiger 
wordt. In deze Ratelaar vind u dan ook een advertentie waarin we u oproepen om plaats te nemen in 
ons bestuur. We overleggen 1x per maand met uitzondering van de maanden augustus en december 
( tenzij er iets heel dringends speelt). Wat komt er zoal aan de orde? Nou bijvoorbeeld welk onderhoud 
aan het dorpshuis of sportveld is er op dit moment nodig? Of wat kunnen we nog aan subsidie binnen-
slepen? Of hoe gaat het met onze verenigingen? Kunnen we ergens mee helpen? En zo zijn er iedere 
maand weer tal van dingen om over te praten. Als er dan weer iets lukt geeft dat een enorm goed ge-
voel. Je doet het immers voor je dorp?  Verder is het heel erg leerzaam om een bestuursfunctie te heb-
ben; er komt veel informatie binnen waarvan je vaak nog nooit van gehoord had. We proberen daar 
ons voordeel mee te doen. Als bestuur hebben wij de taken ietwat verdeeld en doet ieder het zijne; de 
een pakt de organisatie van de klussen op, de ander regelt de juridische zaken, financiële zaken wor-
den ook apart geregeld. Een ieder van ons kan in de gezamenlijke mailbox en kan meteen lezen wat 
voor hem/haar belangrijk is en waar actie op moet worden ondernomen. Graag ontmoeten we nieuwe 
bestuursleden en we vragen ook uitdrukkelijk om ook als je nog niet zolang in Beemte-Broekland 
woont eens te denken om je bij ons aan te sluiten. We horen nl. regelmatig nog de opmerking: “ja 
maar dat is toch alleen voor degenen die ( bijna) altijd in Beemte-Broekland gewoond hebben?”  Nee, 
het dorpshuis is echt voor iedereen. Voor sporters, vergaderaars,workshoppers,  feestvierders, terras-
jesmensen, friet en ijseters en dus ook voor u als bestuurslid. Denk mee om ons dorp leefbaar en ge-
zellig te houden! 
 
Tot zover deze maand. 
 
Voor meer info, vragen of opmerkingen mail ons gerust: infodorpshuisbb@gmail.com  
 
Een hartelijke groet  
en tot ziens in Ons Huus 
Arnold, Jorrit, Henk, Fred, Mettie 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Puzzel 
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Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Kerkdiensten 
 
Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
 
zaterdag 6 november  woord dienst met pastor W Vroom 
zaterdag 13 november  woord dienst met pastor Wim Vroom 
zaterdag 27 november Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
Twello  vieringen om 9.00 uur 
 
Zondag 7 nov. Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 14 nov Eucharistieviering met pastoor H. Hermens en R Dashorst 
Zondag 21 nov Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R Dashorst 
Zondag 28 nov Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 
Zondag 5 dec Eucharistieviering met pastoor H Hermens  

 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broek-
land, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: 
scriba@wilhelminakerk.com 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 
Uitnodiging Algemene Leden Vergadering (ALV)  
Buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland 

 

Beste buurtbewoners, leden van de BBvBB,  
 
Na een jaar afwezigheid wegens Covid, kunnen we u eindelijk weer uitnodigen voor de jaarlijkse ALV 
van de Buurt- en belangenvereniging. Wij kijken ernaar uit om u weer te ontmoeten op  
 

Donderdag 18 november vanaf 19.30u in het Dorpshuis ‘Ons Huus’ 
 
Vanaf 19.30u bent u welkom en staat de koffie/thee voor u klaar. Omdat we dit jaar ook ons 60-jarig 
jubileum vieren, hebben we gezorgd voor een lekkernij bij de koffie.  
 
Vanaf 20.00 uur starten we het formele gedeelte van de avond. We blikken allereerst terug op wat er 
de afgelopen 2 jaar is gedaan, maar we kijken ook met u allen vooruit. Door veranderd gemeentebe-
leid (nadruk op burgerparticipatie) is de positie van onze vereniging gewijzigd, maar we blijven graag 
een verbindende rol spelen tussen de gemeente en de inwoners. Bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie 
van de gemeente, en actuele thema’s als industrie, wonen en zonneparken. Wij hebben daar uiteraard 
al wel ideeën over, maar hechten ook waarde aan de ideeën die leven bij de leden en buurtbewoners 
en kunnen uw inbreng goed gebruiken! Denkt u met ons mee? 
 
Tijdens de ALV zullen we ook afscheid nemen van de vertrekkende bestuursleden: Wilma van Amers-
foort en Helga van Assen. Ook nemen we afscheid van Siep Woudstra, die zich vele jaren voor de Rate-
laar heeft ingezet. Met het vertrek van deze mensen, zijn we ook dringend op zoek naar nieuwe be-
stuursleden. Het hoeft niet veel tijd te kosten, het kan ook tijdelijk zijn voor een specifiek thema. Elke 
ondersteuning is welkom voor onze vereniging om bestaansrecht te houden. Melden kan bij een van de 
bestuursleden of via bb.beemtebroekland@gmail.com  
 
Als laatste agendapunt van de ALV behandelen we de begroting en daarbij hoort ook de jaarlijkse con-
tributie. Onderaan deze brief staat hoe u dit kunt overmaken voor 2021 (indien nog niet gedaan).  
Naast deze agendapunten staan we ook stil bij het heuglijke feit dat de BBvBB dit jaar 60 jaar bestaat! 
Bij de traditionele bingo (na de ALV), die we uiteraard ook zullen houden op 18 november, zorgen we 
er daarom voor dat er een  paar extra mooie prijzen te winnen zijn. Doet u mee? 
Binnen de huidige richtlijnen is het voor deze bijeenkomst niet nodig om een corona-check te houden 
bij binnenkomst. Maar we houden uiteraard wel alle richtlijnen in acht en vragen u om waar gewenst 
afstand te houden en te respecteren.  
 
Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten op 18 november en rekenen op een mooie opkomst! 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur BBvBB (Ilona Achterkamp, Wim Dolman, Ineke Ganzevles, Jan de Heer, Annemieke Ligt)  
 

Contributie BBvBB: uw jaarlijkse bijdrage van 5 euro per huishouden dient u zelf over te ma-
ken naar: NL35 RABO0393115496 t.n.v. BBvBB ovv uw adres. Controleert u of u het voor 
2021 al betaald heeft?  

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Wilhelminakerk 

Aktiefgroep Ons Huus 

Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk. 
 
Als commissie zijn we al weer een paar keer bij elkaar geweest om te brainstormen over onze na-
jaarsactiviteiten. 
 
We hebben besloten om geen winterfair te houden dit jaar maar om oliebollen te gaan bakken en 
kerststukjes te maken. U kunt ze bestellen bij Herman Beekman tel: 3231497  mtsbeekman@ziggo.nl 
of Tootje Vos  tel: 3121520   t-vos@live.nl 
 
OLIEBOLLEN : per zak van 15 oliebollen € 12.00 op te halen bij de kerk 30 december van 14.00 tot 
17.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid van bezorgen. Bestellen voor 13 december. 
 
KERSTSTUKJE: ook  worden er mooie kerststukjes gemaakt die op 15 december bij u thuis bezorgd 
kunnen worden. Prijs € 10,00 per stuk. Opgeven voor 10 decem-
ber bij Herman of Tootje.  
 

 
 
 

BESTELLEN MAAR:  
HET KOMT ALLEMAAL TEN  

GOEDE AAN DE WILHELMINAKERK 
 
 
 
 
 
 

 
Stamppotten buffet op vrijdag 21 januari 2022 om 17.00 uur in de Wilhelminazaal. 
 
Samen gezellig eten, goed voor maag en geest ! 
 
Kosten € 15,00 inclusief 2 consumpties. Opgeven voor 16 januari 2022 bij Tootje of Herman. 

Op donderdag 16 december verzorgen Dicky Lammersen en Pytsje Kuiken ( beiden bekend van Groei 
en Bloei afd. Apeldoorn) op verzoek van de Aktief Ons Huusgroep een workshop kerststuk maken in 
dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, Beemte Broekland. De avond start om 19.30 uur en duurt tot 
ongeveer 22.00 uur. 
 
De kosten voor deze workshop zijn € 35 inclusief ALLE materialen dus ook een mooie ondergrond die 
herbruikbaar is, koffie en thee. U dient alleen ZELF een mesje of snoeischaar mee te nemen.  
Verder NIETS!! 
 
Er is beperkt plaats ( 25 personen) dus graag z.s.m. 
opgeven i.v.m. de inkoop van materialen. De eerste 
25 pers. die zich voor 1 november aanmelden zijn ze-
ker van een plaats, daarna kom je op een reservelijst. 

 
 

Aanmelden kan via een mail naar  
aktiefonshuus@outlook.com 

 
 
( foto= alleen voor aandacht, dit is dus NIET de on-
dergrond van het kerststuk ) 
 

mailto:mtsbeekman@ziggo.nl
tel:3121520
mailto:t-vos@live.nl
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Verslag 8ste Toertocht van de OCBB 

Beste Allemaal, 
 
Na een beperkte opgave verzamelen we op zaterdagmorgen 25 september om 9 uur bij Dorpshuis Ons 
Huus. De eerste trekkers komen zoals gewoonlijk weer op tijd, je moet als organisatie er snel bij zijn 
wil je de eerste zijn. 
 
Na de verplichte corona incheck en aanmelden bij Jaap waar ook een mooi aandenken werd uitgereikt, 
kon er onder het genot van het inmiddels tot traditie geworden snee krentenbrood met koffie genut-
tigd worden. Het was een weerzien van vele bekenden. Wat toch wel zeer verheugend was om te zien, 
is dat er een behoorlijke verjonging in de deelnemers zat. Het is dan ook mooi om te zien dat bij vele 
verenigingen waar de jeugd het laat afweten, dit bij  een club als de onze dit niet aan de orde is, oude 
trekkers en aan verwante artikelen doen het altijd nog goed en zeker bij de jeugd uit onze streek. 
 

Tegen 10.15 vertrokken met fris maar uiteindelijk 
mooi weer, onder aanvoering van Jan Wolters die de 
tocht ook dit jaar heeft uitgezet. Deze voerde ons 
door het Woudhuis richting Klarenbeek, je houd het 
niet voor mogelijk maar er worden altijd nog weer 
weggetjes gevonden hoe smal ook die je nog niet 
kent. En dat is het mooie aan deze toertochten je 
leert de omgeving mooi kennen. Na de pauze bij zo’n 
20 km het gebruikelijke  blikje tegen de droge keel. 
De tocht terug via Bussloo , Teuge zo weer richting 
Beemte Broekland waar wij na 43 km ongeveer 14.30 
uur aankwamen. Daaraan gekomen eerst de trekker 
naar huis brengen en op de fiets weer terug, wel zo 
veilig. 
 
Het weer was nu zo mooi dat wij uiteindelijk allemaal 
buiten konden zitten, en na een tijdje konden begin-
nen aan het lekkere buffet wat de beheerders ons 
weer hebben voorgeschoteld. Bij deze temperaturen 
smaakt dan ook het gebruikelijke gerstenat weer 
voortreffelijk, die dan ook rijkelijk vloeide, maar wel 
met mate. 
 
Rest mij nog te bedanken;  Hans Maatman, Ben Ach-
terkamp, Gert Jan Engel, Alie de Rooij Ben Kerkstra, 
Gina Kerkstra, Jan Wolters, Martin Lievenstroo,  Ab 
Vos, Jaap Gerritsen, Marinus Kraassenberg en Theo 
Linthorst voor hun inzet. 
 
 

Met vriendelijke groet, Frits Bouwmeester 06-83551109 
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Sinterklaas 
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Antoniusschool de Vecht bestaat 101 jaar! 

 
Donderdag 16 september was het feest op de 
Antoniusschool in De Vecht. 
 
De school bestaat 101 jaar en dat werd gevierd 
door samen muziek te maken en een swingend 
schoolpleinconcert voor ouders op te voeren. 
Muziekschool Limai begeleidde deze dag. De 
kinderen leerden een gezamenlijk lied over de 
zeven continenten op de aarde. Ze speelden op 
boomwhackers, emmers, gitaar, viool en drum-
stel.  
 
Ouders en kinderen genoten van de voorstelling 
aan het eind van de schooldag. 
Het feest werd afgesloten met cupcakes, want 
bij een verjaardag hoort een traktatie! 
 
 
 

 
Vorig schooljaar kon de geplande feestweek voor het  
100-jarig bestaan dor de coronapandemie helaas niet 
doorgaan, maar 101 is ook een feestelijk getal!  De ge-
plande reünie volgt op een moment waarop oud-
klasgenoten elkaar ook weer echt, zonder afstand kun-
nen ontmoeten. 
 
Op de gevel van de school staat het jaartal 1920 waar-
aan te zien is hoe oud het gebouw is.  
 
Een deel van het oorspronkelijke gebouw staat er nog, 
maar achter de gevel zit een modern en licht schoolge-
bouw. De school is in de loop van de jaren meegegaan 
met de tijd. Klassen zijn verdwenen, ze werken in units 
waar kinderen hun eigen leerlijn volgen.  
 
Er wordt thematisch gewerkt waarbij alle vakgebieden 
meegenomen worden. Creativiteit en de wereld leren 
kennen zijn hierin belangrijk. Dit kwam mooi samen in 
het muzikale schoolpleinconcert over de werelddelen. 
 
Wat fijn om zo samen weer feest te mogen vieren! 
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SKGB brede school Antonius De Vecht 2 

 
Opening nieuw kernconcept: tijd en ruimte 
 
Op 6 oktober zijn we gestart met het Kernconcept Tijd 
en Ruimte met als titel: Later als ik groot ben. Dit is 
ook het thema van de Kinderboekenweek in oktober. 
Natuurlijk werd dit weer op een leuke manier geo-
pend. Achter een verlicht doek beelden de leerkrach-
ten een beroep uit. Kunnen we raden welk beroep dit 
is? 
 
We gaan met de kinderen onderzoeken hoe later er uit 
ziet. Wat weten we daar al van, wat weten we nog 
niet, wat willen we weten en wat kunnen we al weten? 
Welk beroep heb je als je groot bent? Wat wil je later 
worden? Daarnaast hebben we het over het ritme van 
de tijd. De tijd is verdeeld in eeuwen, jaren, maanden, 
seizoenen, uren, minuten en seconden. Welke invloed 
heeft de zon, maan en stand van de aarde op onze 
tijd? 
 
De school is weer ingericht met nieuwe hoeken en ruimtes, waarin we werken aan eigen opdrachten. 
Zo wordt er in de onderbouw al geoefend met verschillende beroepen. We hebben een kappershoek, 
een bakker, dierenarts, de bouwplaats en de postbode.  
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Gemeente Apeldoorn 

Apeldoorn stelt opnieuw geld beschikbaar voor 
bloeiende akkerranden 
 

De gemeente Apeldoorn stelt de komende jaren geld beschikbaar voor bloeiende akkerran-

den. Dat zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van akkers. 

Deze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker. 

Mijn Apeldoorn 

Agrariërs die akkerranden van minimaal 500 m2 inzaaien met een kruidenrijk mengsel kunnen ge-

bruik maken van de vergoeding. De vergoeding is bedoeld om misgelopen inkomsten te verrekenen 

en wordt gecoördineerd door het Collectief Veluwe. 

Bron van voedsel 

Bloem- en kruidenrijke akkerranden zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdie-

ren en insecten. Daarbij biedt het broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en andere 

dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene 

naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied 

aanwezig zijn, draagt dat bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen. 

Door de begroeiing met aandacht te beheren verbetert de bodemstructuur en het bodemleven, wat 

bijdraagt aan een betere gewasopbrengst. Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap 

kleur daarmee een aantrekkelijk buitengebied. 

Hoe werkt het? 

De randen zijn meestal 6 meter breed en minimaal 100 meter lang, maar afwijkingen zijn mogelijk in 

overleg met de coördinator van het Collectief Veluwe. De randen worden ingezaaid in het voorjaar 

van 2022 en blijven minimaal liggen tot 1 april 2024. Het inzaaien kan worden uitbesteed, maar er 

kan ook worden gekozen om het zelf in te zaaien. Het zaadmengsel wordt dan geleverd. Voor het 

bepalen van de vergoeding voor het randenbeheer wordt de oppervlakte van de randen berekend. 

Regeling 2022-2023 

De vorige regeling 2021-2022 was een succes. Afgelopen voorjaar zijn in de gemeente Apeldoorn 7 

hectare akkerranden ingezaaid die van het voorjaar tot het najaar hebben gebloeid. Het is een twee-

jarig project, dus deze randen zullen ook volgend jaar weer tot bloei komen. Dat betekent dat alleen 

perceelranden die nog niet aan de regeling meedoen kunnen worden aangemeld voor de regeling 

2022-2023. 

Meedoen of meer informatie? 
Aanmelden voor de vergoeding bloeiende akkerranden kan tot en met 31 oktober door een e-mail te 
sturen naar Wim Mulder, w.mulder@apeldoorn.nl. Geef in uw mail aan dat u in de gemeente Apel-
doorn woont, om welk perceel het gaat en het type agrarisch bedrijf dat u heeft. Ook kunt u bij hem 
terecht voor vragen. Of neem een kijkje op collectiefveluwe.nl of veluweijsselzoom.nl. 

 

https://www.apeldoorn.nl/MijnApeldoorn
mailto:w.mulder@apeldoorn.nl
https://collectiefveluwe.nl/
http://veluweijsselzoom.nl/
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Seniorensoos 

Eindelijk was het weer zover naar anderhalf jaar konden we weer starten met de soos. 
Wat hebben we hier allemaal naar uit gekeken, en wat was het een gezellige middag. 
Er werd gezellig met elkaar gekletst en iedereen had genoeg met elkaar te bepraten zeker dat we el-
kaar soms naar een lange tijd niet gezien hebben. 
 
We hebben in de corona tijd ook mensen moeten verliezen,  zo stonden we stil bij het overlijden van 
Mw Jeths en Dhr van Assen. Met elkaar eerst even een kopje koffie/thee gedronken en daarna gingen 
we aan de slag, zo ging een ieder een herfstbakje maken. 
 
Iedereen deed enthousiast mee, prachtig om te zien. Er werd met de lijmpistolen gewerkt wat soms 
wel een gevecht was en de nodige rode plekken op de vingers veroorzaakte. Maar dat mocht niemand 
ervan weer houden en iedereen heeft er een prachtig bakje van gemaakt (zie de fotos). En samen slo-
ten we de middag weer af met een drankje.  

 
 
 
Lijkt het u leuk om ook eens deel te nemen bij de soos u bent van harte welkom. 
 

 
IEDERE EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND  

AN 14.30 tot 16.30 uur 
IN DORPSHUIS ONS HUUS 

 
KOSTEN €6,- HIER ZIT DE KOFFIE/THEE EN EEN DRANKJE 

BIJ INBEGREPEN EN DE ACTIVITEIT. 
 
 

In Januari komt er een rij instructeur een opfrissing geven 
hoe we deel moeten nemen in het verkeer. Lijkt het u ook 
leuk en leerzaam om hierbij te zijn kom dan gerust. 
 
Heeft u ideeën of suggesties voor de soos, neem dan gerust 
contact met ons op of kom gezellig een keer langs, wie weet 
tot dan. 
 
Wilt u liever even telefonische contact dan kunt u het tele-
foon nr van Wilma voorin de ratelaar vinden in de colofon. 
 
Groet Ilona, Wilma en Helga  
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 
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Opbrengst collecte Handicapnl 

Pcbo De Diamant - Beemte 3 

HANDICAPNL  COLLETE OPBRENGST  2021  !!!!!!!! 

Verstandelijk  Gehandicapten en het Revalidatiefonds  is samen gebundeld in (2018) ,   

voor de ………….GEHANDICAPTE  MEDEMENSEN ………………..!!!!!!!!! 

COLLECTE OPBRENGST :::::   HANDICAPNL  2021 ::::: 

Van……..     BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O  !!!!! 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  :::::::  958,50 euro ::::::  heeft opgebracht !!! 

Hartelijke Dank,  namens alle Collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 
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