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Uitslag Enquête zonneparken Beemte-Broekland 1 

Vervolg zie pagina 32 

Hierbij geven wij u de resultaten van de in mei gehouden enquête onder bewoners van het gebied 
Beemte-Broekland aangaande zonneparken. De familie TerMate was zo vriendelijk ze rond te bren-
gen, waarvoor nog onze hartelijke dank. Ook willen we de BBvBB bedanken die de kopieerkosten 
voor rekening genomen heeft. Aan de enquête worden voorlopig geen conclusies verbonden, maar 
we hopen mee te mogen praten over de gebiedsvisie Beemte Broekland en zullen de mening van 
de buurtbewoners zo goed mogelijk vertegenwoordigen a.h.v. de enquête. De resultaten zijn ook 
toegestuurd aan de raadsleden en wethouder van de gemeente Apeldoorn. Helaas is de laatste bij 
het publiceren van dit bericht afgetreden en weten wie niet wie zijn taken overneemt. Wordt ver-
volgd. 
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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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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Oktober 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 

 

Bij de lezer 

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, 
Wij houden u weer op de hoogte van het laatste nieuws uit onze buurtschap. Door corona waren er wei-
nig activiteiten en voor ons soms lastig de Ratelaar te vullen. Hopelijk gaat u dit nummer weer met veel 
plezier lezen. En als u iets leuks heeft voor ons, stuur het dan gerust.  
Dit nummer is voor het laatst in elkaar gezet door Siep Woudstra. Hij neemt afscheid van onze redactie, 
hij heeft heel wat jaren in de redactie gezeten. Wij willen hem bedanken voor alle inzet hiervoor. Geluk-
kig krijgen wij nieuwe versterking, in het volgende nummer gaan we hier meer over bekend maken. 
Over de oplage van de Ratelaar in 2022 zijn we in gesprek met geweest met de Buurt- en Belangenver-
eniging. We willen de Ratelaar 6 keer per jaar gaan verspreiden. Dit heeft ook te maken met de subsidie 
die wij hiervoor ontvangen ieder jaar. 
Wat zag onze buurtschap er mooi oranje gekleurd uit in augustus. Wat een leuk idee van de Oranjevere-
niging om vlaggetjes uit te delen. En daarna een oproep om je huis/buurt leuk te versieren tijdens het 
tweede weekend van augustus. Geweldig! We kregen gewoon weer een beetje Beemterfeest gevoel. 
In deze Ratelaar staat ook weer een leuke puzzel. Wat leuk dat er zoveel mensen een oplossing insturen. 
De oplossing van de laatste puzzel is gewonnen door Henk van der Haar. Vroeger woonde hij met zijn 
vrouw aan het Kanaal. Nu wonen ze al jaren in Vaassen, maar wat leuk dat ze nog steeds trouw de Rate-
laar lezen. 
 
In dit nummer de uitslag van de enquête over de zonneparken. Een bijzonder duidelijk en overzichtelijk 
verslag, daar kan menig onderzoeker een puntje aanzuigen. 
 
Ook in deze editie de aankondiging van de onthulling van het monument op pagina 27. Het plaatsen en 
onthullen is al een paar keer uitgesteld, maar gaat nu toch echt plaatsvinden. 
 
 
Ik wens u allen veel leesplezier. 
 

Namens de redactie, 

Marjan van Assen 

?? De precieze data worden nog worden vastgesteld 
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Op 26 april heeft wethouder Wim Willems, namens burgemeester Ton Heerst, een Koninklijke 
onderscheiding overhandigd aan Frits Bouwmeester. Frits mag zich nu Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau noemen.  
 
In de afgelopen 40 jaren heeft Frits zich belangeloos ingezet voor veel verenigingen in Beemte 
Broekland, als bestuurslid of vrijwilliger. Denk hierbij aan de Dorpshuisvereniging Beemte 
Broekland, Oranjevereniging Beemte Broekland, PCBO Beemte, Cannenburg Vaassen en Oldti-
mer Club Beemte Broekland.  
 
Daarnaast heeft Frits veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Beemte Broekland en 
Wenum. De verzamelde foto’s en verhalen worden jaarlijks tentoongesteld in het Dorpshuis. En 
bovendien heeft Frits deze geschiedenis vastgelegd in het boek ‘Trugge kieken’. Ook heeft Frits 
bijgedragen aan publicaties van (jubileum)boeken van onder andere de OVBB, PCBO Beemte 
en Nemef. 
 
In 2018 was Frits een aanjager voor de deelname aan Zomer in Gelderland, wat Beemte Broek-
land uiteindelijk de titel ‘Mooiste dorp van Gelderland’ heeft opgeleverd! Het afgelopen jaar is 
Frits druk geweest met het realiseren van het monument langs de Broeklanderweg, voor het 
neergestorte vliegtuig uit de 2e Wereldoorlog.  
 
De afgelopen jaren is vaak gesproken over de vrijwillige inzet van Frits voor Beemte Broekland 
en omgeving. Met de overhandiging van de Koninklijke onderscheiding is deze inzet uiteindelijk 
beloont.  
 
In verband met de Corona-maatregelen was het niet mogelijk om een festiviteit te organiseren. 
Daarom is er een drive-through georganiseerd waarbij familie, vrienden, buurtbewoners en 
verenigingen de gelegenheid kregen om Frits te feliciteren.  

 

Frits Bouwmeester, Koninklijke Onderscheiding 

V.l.n.r.: wethouder Willems, Frits en zijn vrouw 
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Aktief Ons Huusgroep 
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Puzzel 4 

 

 

 

Naam:_________________________________________ 
Leeftijd:_______________________________________ 
Adres:_________________________________________ 
Telefoonnummer:________________________________ 
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8ste toertocht OCBB 25 september 2021 

Trekker liefhebbers, het is zover de vergunningen zijn weer binnen. Daardoor kunnen 
wij al weer voor de 8ste keer onze rit rijden. Wij denken dat het ook dit keer weer een 
afwissellende rit is in een divers landschap, met weer een aantal weggetjes waarvan je 
denkt deze ken ik nog niet. 
Ook dit jaar zullen wij het in verband met de coronaregels klein houden zodat de an-
derhalve meter maatregel gewaarborgd kan worden (als deze dan nog bestaat). Dat zal 
met de rit geen probleem zijn maar na afloop zal hieraan ook voldaan moeten worden. 
Daarom is er gekozen voor 50 trekkers zodat onze beheerder Ben het in de zaal op de 
juiste afstand kan houden. Ook is er gekozen voor een buffet na afloop en geen BBQ 
omdat het anders weer hutje mutje gaat worden. Vorig jaar is dit gewoon netjes verlo-
pen met het buffet volgens de regels. 
De meeste personen die met ons mee rijden zitten in onze app groep daar zal ik het 
ook nog even inzetten zodat zij hierop kunnen reageren voor het inschrijven. Inschrij-
ven voor vrijdag 10 september 2021. 
Bij aankomst s’morgens is er koffie en een snee krentenbrood, en wel even aanmelden 
dit in verband met de regels. Na afloop is er voor iedereen dit jaar een leuk aandenken. 
De kosten zijn 20.00 euro met herinnering, zonder eten 10.00 euro, voor bijrijders 
15.00 euro, zonder eten 5.00 euro 
Het bedrag overmaken t.n.v.  J. Gerritsen onder vermelding toertocht 2021 
NL63RABO 0103120106 de inschrijving gaat in als het bedrag is overge-
maakt 
Verzamelen vanaf 9.15 bij Dorpshuis Ons Huus. Jaren heeft iedereen gebruik kunnen 
maken van het terrein van Harrie Bovendorp waarvoor wij hem dan ook vanaf onze 
kant hiervoor willen bedanken voor zijn prettige samenwerking. In een gesprek wat ik 
had met de nieuwe eigenaar van de grond heeft hij aangegeven dat hij in ieder geval 
voor dit jaar zeker deze traditie voort wil zetten, waarvoor wij hem natuurlijk dankbaar 
zijn. Het vertrek zal omstreeks 10.15 zijn waarna wij aan onze tocht, die ook dit jaar 
weer is uitgezet door onze trekker vriend Jan Wolters kunnen beginnen. Reageer op 
tijd want zeker in deze tijd = vol = vol 
Namens de OCBB een mooie tocht toegewenst. 
Frits Bouwmeester 
06-83551109     e-mail:  oldtimerclubbb@gmail.com 
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Puzzel 3 winnaar 

De prijswinnaar is geworden Henk van der Haar uit Vaassen! Ook in Vaassen lezen ze de Ratelaar! 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

Het bestuur van de Oranjevereniging 
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Beheerder Ons Huus 

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 

Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 
Te koop gevraagd een mooie 

Hier had uw Ratelaartje 
kunnen staan!!! 



De Ratelaar - september 2021 - Pagina 25 
 

 

 

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 

Kerkdiensten 
 
Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
zaterdag 11 september Eucharistieviering met pastoor H. Hermens en Ronald Dashorst 
zaterdag 9 oktober Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zaterdag 23 okt  woord dienst met pastor W Vroom 
dinsdag 2 nov de allerzielenviering met pastor W Vroom   
 
Twello  vieringen om 9.00 uur 
Zondag 5 sept. Eucharistieviering met mgr Hoogenboom 
Zondag  12 sept. Eucharistieviering met pastoor H, hermens en Ronald Dashorst. 
Dinsdag 14 sept viering in Apeldoorn om 9.00 uur met pastoor H Hermens 
Zondag 19 sept Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 26 september Eucharistieviering met pastoor H Hermens.  
Zondag 3 oktober de Franciscusdag om 9.00uur met het gehele team 
Zondag 10 okt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 17 okt Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 24 okt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 31 okt Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 
Maandag 1 nov feest van Allerheiligen viering in Apeldoorn om 19.00 uur 
Dinsdag 2 nov om 20.00 uur de Allerzielenviering met pastoor H Hermens en de uitvaartvrijwilligers. 
 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
September 2021: 

05 sept. .10.00 uur    Dienst met Dhr. E. Fokkema, Twello 
12 sept. 10.00 uur  Dienst met Ds. J. ter Avest, Arnhem  
19 sept. 10.00 uur  Dienst met Ds. J. Al – van Holst 
26 sept. 10.00 uur  Dienst met Ds. S. Bijzet, Laren  
 
Oktober 2021: 
03 okt. 10.00 uur    Dienst met Ds. J. Al – van Holst 
10 okt. 10.00 uur  Oecumenische viering PKN Nijbroek 
17 okt. 10.00 uur  Dienst met dhr. R  Bloemendal, Apeldoorn 
24 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. C Baas, Apeldoorn 
31 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. G.J. Röben, Heerde 
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Onthulling monument 1 oktober 2021 

Beste buurtbewoners, onthulling monument 1 okto-
ber 2021 
Door de corona maatregelen is de onthulling maar liefst twee keer uitgesteld. Dit keer gaat het door wat 
de belemmeringen ook zijn, het is bijna ondoenlijk om alles weer op te schuiven (en het brengt elke 
keer weer kosten met zich mee). Als het moet met een kleine groep (maar zover is het nog niet, het ziet 
er tot nu toe goed uit). 

Deze keer staat de onthulling  gepland voor 1 oktober 2021 om 13.45 uur 
Locatie Broeklanderweg/ hoek Nieuwe Wetering nabij nr. 17. Wat kunnen 
wij verwachten.                                                              
Burgemeester Ton Heerts zal samen met enkele kinderen van de PCBO De Diamant Beemte de onthul-
ling van het monument verrichten. Er zal een kranslegging zijn, en er komt een vliegtuig  over, zeer 
waarschijnlijk het historische vliegtuig de DHC-2 Beaver vanuit Gilze-rijen, (als de financiering rond te 
krijgen is, landingsrechten en brandstof)  van waaruit de elfvoudig kampioen parachute springen Paul 
Gommers zijn precisie sprong zal doen met een document waarop staat dat de PCBO De Diamant Beem-
te het monument geadopteerd heeft en er jaarlijks bij stil zal staan. Er is een Bloemlegging door de 
schoolkinderen van de school Beemte, maar ook zal Air 
Attaché Colonel Eric Beers, Embassy of the United Sta-
tes of America aanwezig zijn, zo ook een afvaardiging 
van de United States Embassy mevrouw Jennifer DeWitt 
Walsh, Acting Deputy Chief of Mission, Ook aanwezig de 
landenofficier van Nederland Luitenant-kolonel Herbert 
de Groot, zo ook Luitenant-Kolonel Hans Goedings van 
de Nederlandse Luchtmacht. En enkele leerlingen van de 
school zullen een gedicht voorlezen. Deze plechtigheid 
zal muzikaal ondersteund worden door de 48th High-
landers of Holland Pipes and Drums-Apeldoorn, waarvan 
Dik en Bea Singel uit onze buurtschap komen, met hun 
bandleden. 
Al met al zal het een gedenkwaardige onthulling zijn met 
veel genodigden waaronder niet te vergeten de vele 
sponsoren, want deze personen zijn onmisbaar gebleken 
(kom ik de volgende keer op terug), je kunt wel stellen 
dat het zonder hun bijdrage groot of klein dit niet tot 
stand gekomen zou zijn. Ik kan wel van alles bedenken 
maar het zal toch ergens van betaald moeten worden, 
dus hulde aan hen. Onder de genodigden zijn ook enkele 
personen die dit voorval aan den lijve nog hebben mee-
gemaakt. Ook aanwezig zijn het gemêleerde gezelschap 
de zes musketiers zoals zij/wij ons noemen die mij met 
raad en daad meerdere keren hebben bijgestaan vooral 
voor de vele contacten en adviezen die in dit proces on-
misbaar zijn. 
Op de plakette die bij het monument geplaatst wordt zal 
een QR code  staan waarop je door deze te scannen de 
toedracht kunt lezen van de crash . Fred Rijckenberg heeft deze verzorgt maar zal als het monument 
onthuld is pas volledig in werking zijn. Hiermee kun je ook op de historie van Beemte Broekland en We-
num komen die dan ook online is. 

Hierbij nodig ik u dan ook uit, als bewoner(s) om deze onthulling bij te 
wonen, om de bemanning te gedenken van de Bommenwerper B-17G bij-
naam Tennessee Toddy die onze vrijheid brachten en John A. Lilley die 
hierbij op 10-10-1943  het leven liet, ook al is het 76 jaar geleden. 
Na afloop is er nog een gezellig samen zijn, onder het genot van een hapje en een drankje  in het 
Dorpshuis Ons Huus Beemterweg 25A Beemte Broekland 
Dit uiteraard met inachtneming van de dan geldende coronabeperkingen. Wilt u iets doen krans 
of bloemen of iets zeggen laat het mij dan zo spoedig mogelijk weten, om het in te plannen. 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester  
 06-83551109  e-mail: fritsbouwmeester@gmail.com 
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Release 

Vrijdag 16 juli was daar dan eindelijk de eerste Jongerenavond bij Release.  
 
De jongeren zelf waren blij dat dit eindelijk kon gebeuren. En Chantal en ik waarschijnlijk nog meer.  
 
Waar we wilden beginnen met het spel "jongens tegen de meisjes" (wat een nogal vreemd spel 
bleek te zijn) was de voetbal toch vele malen interessanter. De meiden en aantal jongens verdwenen 
al gauw in de kelder waar de PlayStation en tv zich bevonden en waar we spelletjes hebben ge-

speeld! Klabats! was toch wel favoriet ✋  
 
Samen met de jongeren hebben we allemaal super leuke ideeën voor de aankomende maanden be-
dacht. In augustus zijn we allemaal aan het genieten van de zon.. maar In september beginnen we 
weer. 
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Release 2 

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar organiseert Release elke 2de vrijdag van de maand een jongeren 
avond.  
Entree is €5 en je krijgt dan die avond een drankje en versnapering.  
Mochten u naar aanleiding van de aankondigingen en/of informatie die we hebben verstrekt nog vragen 
hebben horen wij dit graag en neem dan contact met ons op. 
Hartelijke groet, Monique en Chantal 
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Volleyballers  Dio  sluiten  af  met  goud 
 
De  heren  volleyballers  van  Dio – Beemte  hebben  een  even  goed  als   
minder  goed  seizoen  achter  de  rug. 
 
Een  minder  goed  seizoen  vanwege  corona.  Alleen  in  het  begin  en  aan  het  eind  van  het  sei-
zoen  kon  er  een aantal  weken  getraind  worden.  En  ook  het  deelnemen  aan  de  recreanten-
competitie  in  Epe  kwam  te  vervallen.  Echter,  geen  boze gezichten,  geen  protesten,  maar  ge-
woon  accepteren.  Tenslotte  hadden  alle  Nederlanders  te  maken  met  het  virus. 
 
Een  goed  seizoen  omdat  het volleybaljaar  erg  creatief  werd  afgesloten. 
Eén  van  de  heren  had  een  soort  zevenkamp  georganiseerd,  verwijzend   
naar  een  atletiek-onderdeel  van  de  Olympische  spelen ,  die  op  dat 
moment  in  Japan  plaatsvonden.  Samen  met  de  aanhang  erbij  werden 
een  aantal  teams  geformeerd,  die  konden  strijden  om  de  gouden  medaille.   
 
Het  eerste  onderdeel  was  een  soort  estafette-race,  
waarbij  de  deelnemers  twaalf  begrippen,  door  middel  
van  (stok)strepen,   moesten  verbinden  met  twaalf  
andere  bijbehorende  begrippen. 
  
Het  tweede  onderdeel  was  de  horden-race.  Deelne-
mers  moesten 
met  behulp  van  een  horde  cryptische  aanwijzingen  
zes  bedrijven 
ontdekken.  
 
Onderdeel  drie  was  het  hoog  springen.  In  dit  geval  
beter  te  omschrijven 
als  hoog  bouwen.  In  acht  minuten  tijd  sprong  het  
winnende  team  naar 
de  tweeëndertigste  etage. 
 
Post  vier  was  duidelijk  een  link  naar  het  versprin-
gen.  Hierbij  moesten  de  deelnemers  twaalf  Neder-
landse  (oud)sporters  laten  springen  naar  de  sport,  
waaraan  zij  ooit  hadden  meegedaan  of  waaraan  zij  
nu  nog  meedoen. 
 
Onderdeel  vijf  stond  helemaal  in  het  teken  van  Ja-
pan.  Een  Japanse  atletiekbaan  is  een  ovaal  van  vier-
honderd  meter  omtrek.  Deze  was  door  de  organisatie  
in  zeven  stukken  gezaagd.  Deelnemers  moesten  deze  
zeven  stukken  weer  terugleggen,  maar  dan  in  de  
vorm  van  een  vierkant 
in  plaats  van  een  ovaal. 
   
Het  zesde  onderdeel  was  het  koningsnummer.  Bij  iedereen  wel  bekend. 
Terwijl  iedereen  dacht,  dit  gaan  we  winnen,  was  daar  inééns  de 
afgevaardigde  van  onze  eigen  koning,  dit  keer  in  de  persoon  van  Mark  Rutte,  die  niet  mee  
wilde  werken  aan  de  winst.   
 
Zoals  een  speer,  die  gegooid  wordt,  zichzelf  de  grond  ingraaft,  zo  moesten  de  deelnemers  bij  
onderdeel  zeven  in  hun  eigen  geheugen graven  om  tot  een  goed  resultaat  te  komen. 
 
Na  afloop  van  de  zevenkamp  vond  gelijk  de  prijsuitreiking  plaats.  Een  gouden  medaille  voor  
alle  leden  van  het  winnende  team.  Daarna  was 
er  nog  een  uitgebreide  barbecue  met  vele  hapjes  en  drankjes. Kortom,  een  uitermate  sportieve  
en  gezellige  avond  die  nog  lang  duurde  en   
uiteindelijk  afgesloten  werd  met   “”Tot  volgend  seizoen””   
 
Nu  kan  ik  me  indenken  dat  de  neutrale  lezer  van  de  ratelaar  het 
bovenstaande  maar  een  raar  verhaal  vindt.  En  gelijk  hebben  ze. 
Maar . . . . .  word  je  lid  van  onze  vereniging,  dan  zul  je  zien,  Dio  heeft 
meer  te  bieden  dan  volleybal  alleen.     
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Bredeschool Antonius de Vecht 
 
In april en mei hebben wij gespeeld en veel geleerd over het thema water.  
Dit thema werd op het schoolplein geopend met allerlei waterspelletjes. In kleine groepjes werd er gete-
kend met water, met sponzen gemikt op cijfers en er werden allerlei wedstrijden gespeeld, waarbij het 
water op verschillende manier vervoerd moest worden. “Freek Vonk” kwam tijdens deze opening nog 
even op bezoek om uit te leggen dat water heel erg belangrijk voor ons is en dat we hier zorgvuldig mee 
om moeten gaan.  
 

Gastles Anneke Winterman 
Alle kinderen kregen een kunst/natuureducatie gastles van Anneke Winterman.  
De kinderen van de onderbouw gingen buiten op zoek naar natuurlijke materialen die zij later konden 
gebruiken in hun waterkringloop. Er was een grote betrokkenheid en het eindresultaat was supermooi! 
Er kwam zelfs ijs op de gletsjer, dit maakte het helemaal af.  
 
De kinderen van de middenbouw hebben naar een presentatie gekeken over verschillende watervormen 

in Nederland, bijvoorbeeld een sloot, een rivier en een kanaal. Daarna hebben zij buiten zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen gezocht en in kleine groepjes een bootje gemaakt. Takken, bladeren, een gevon-
den plank en een meegebrachte plastic tas en touw. Alles kon worden gebruikt. Na het maken van de 
bootjes hebben we natuurlijk gekeken of de bootjes in de sloot konden drijven.  
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De kinderen van de bovenbouw leerden tijdens deze gastles over gletsjers, rivieren, kanalen, beken en 
wat er onder water leeft en hebben verschillende kunstwerken gemaakt zoals een sloot, rivier, ka-
naal en gletsjer. 
 

Onderbouw 
De kinderen hebben de afgelopen periode veel geleerd over de waterkringloop. Ze hebben de water-
kringloop nagemaakt in de zandtafel, getekend en er over geschreven. In de hoeken konden de kinderen 
experimenteren met water, wat blijft drijven en wat zinkt? Hoe wordt water schoongemaakt? In de 
bouwhoek werden er nu bruggen over de rivieren gebouwd. Ook werd er in op verschillende plekken ge-
speeld en geëxperimenteerd met verhoudingen van water. Want welke verhouding van ranja en water is 
nu lekker? Hoeveel water heb je nodig voor een kloppudding? En hoeveel water heb je nodig voor een 
flesje melk met melkpoeder voor een baby? 
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Midden- en bovenbouw 
De kinderen hebben veel geleerd over de kringloop van het water. Ook weten ze nu wat een waterzuive-
ring is en hoe het riool werkt. In de units hingen verschillende themakaarten waarmee de kinderen zelf-
standig een opdracht konden uitvoeren.  Zo werden in de atlas alle rivieren van Nederland opgezocht en 
nagetekend en in het atelier zijn prachtige schilderijen gemaakt geïnspireerd door de tuinen van Monet. 
De waterkringloop is vastgelegd door middel van een aantal kleine tekeningen met korte uitleg. Er was 
ook een laboratorium waar proefjes werden gedaan met water. De teksten van begrijpend lezen gingen 
ook over water. Hoe zit het met de dijken om ons lage landje heen, en wat gebeurde er met de waters-
noodramp? Wat is het deltaplan en hoe ziet dat eruit?  
Buiten wordt er weer veel gespeeld en ontdekt bij de waterpomp. Met buizen en goten wordt het water 
overal heen gepompt en hergebruikt. 
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Niet iedereen op de wereld heeft beschikking over schoon drinkwater. Ter afsluiting van dit thema 
hebben alle kinderen van de school gewandeld voor water. Dit is voor veel kinderen in ontwikkelings-
landen normaal, zij moeten dit elke dag doen. Zo merkten wij ook een beetje hoe het is om zo ver te 
lopen met en voor water. Met een rugzak met flessen water is een wandeling door de omgeving afge-
legd waarmee een mooi geldbedrag is opgehaald om waterputten te slaan in Colombia.  

 
 
Nieuwe thema: “Kracht en energie”  
Tot aan de zomervakantie stond dit kernconcept centraal. “Met volle kracht vooruit!” We hebben veel 
ontdekt en  geëxperimenteerd over en met onze eigen kracht en we hebben ook veel aandacht  be-
steed aan (duurzame) energie.  
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55plus reis 

Het thema is geopend met de trekker van onze vorige conciërge Leo. We hebben gekeken of we samen 
genoeg kracht hebben om de trekker vooruit te laten rijden. 
Het is gelukt! 

 

Na de vakantie starten we met het kernconcept Groei en leven. We gaan naast de ontwikkeling van plan-
ten en dieren ook kijken naar onszelf en elkaar. Wat zijn onze talenten en hoe kunnen we deze inzetten?  

SKGB brede school Antonius De Vecht 5 

Wanneer gaat de volgende bus? 
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