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Pcbo De Diamant - Beemte 1 

 
Vanuit de directie van Pcbo De Diamant - Beemte 
Op het moment dat u dit leest is de lente weer begonnen, we zien de 
eerste tekenen van het voorjaar overal verschijnen. Onze dahlia's voor 
de schooltuin zijn weer uit de kelder en staan door de hele school klaar 
om straks de schooltuin weer in te gaan. De kinderen maken al planne-
tjes wat ze willen zaaien. Ook hopen we dat we dit jaar een plantenkas 
kunnen plaatsen.  
 
Het is ook fijn om te merken dat er steeds meer activiteiten kunnen 
plaatsvinden. De eerste ouderavond is geweest, kinderen van groep 8 
kunnen het voortgezet onderwijs weer fysiek bezoeken. Sporttoernooi-
en vinden weer plaats, de ateliers waarbij ouders kunnen helpen worden weer opgestart en ook de 
spelinloop bij de kleuters gaat weer beginnen.  
 
Vervolgens hebben we te horen gekregen dat er een grote verbouwing gaat plaatsvinden waarbij onze 
school helemaal opgeknapt wordt. Allemaal mooie ontwikkelingen om naar uit te kijken. Voor nu wens 
ik u een mooi voorjaar! 
Met vriendelijke groet,           Anneke Kamps van der List, Directeur Diamant Beemte 

PCBO De Diamant-Beemte blikt terug 
Graag delen wij ook deze Ratelaar met u wat we allemaal hebben beleefd sinds de vorige keer. Het is 
al weer een paar maanden geleden dat wij u hebben bijgepraat over alles wat wij op onze school bele-
ven. 
 
Alle kinderen hebben hun portfolio gekregen en hierover zijn ook gesprekken geweest. De kinderen 
komen voor dat gesprek met een ouder naar school en dan bespreken we samen wat er allemaal in het 
portfolio staat en waar ze de komende periode aan willen werken. We kijken samen hoe we dit kunnen 
invullen, zodat we bij het volgende gesprek kunnen zeggen dat we onze doelen hebben gehaald. Wat 
waren dit mooie en open gesprekken. Indrukwekkend hoe goed sommige kinderen al hun doelen kun-
nen aangeven en wat ze daarvoor nodig hebben.  
 
Groep 8 heeft hun definitieve advies gekregen. Hiermee kunnen ze nu heel goed kijken naar welke 
school zij volgend jaar willen gaan. Erg fijn dat de opendagen inmiddels weer kunnen plaatsvinden, 
zodat ze ook echt even kunnen gaan kijken op verschillende scholen. Nog niet alle kinderen weten he-
lemaal zeker welke school het gaat worden, dus we zijn erg nieuwsgierig.  

 
Er waren niet alleen maar leuke dingen, want jammer genoeg gingen meester 
Pjotr en meester Mees weg, omdat hun stage erop zat. We hebben het ontzet-
tend leuk met hen gehad en we hopen dat ze nog eens langskomen om te ver-
tellen hoe het met hen gaat.  
 
Het ging lang goed, maar helaas lukte het ons niet om corona buiten de deur te 
houden. 3 juffen hebben een week ziek thuis gezeten. Dit was voor iedereen 
wel een gekke tijd, want we hebben niet zo veel juffen bij ons op school en dat 
maakte dat het soms best een hele puzzel was. Gelukkig hebben de juffen die 
nog wel op school waren ons goed geholpen en kon alles gewoon doorgaan.  

 
Er zitten ook nog steeds regelmatig kinderen thuis. Die zien we dan vaak via de computer, zodat we 
toch een beetje contact kunnen houden. In groep 7-8 zaten 2 kinderen tegelijk thuis en die gingen dan 
samen online overleggen als de instructie geweest was. Wel zo gezellig. 
 
We hebben uiteraard ook leuk nieuws, want juf Susan en juf Marleen zijn bij ons begonnen aan hun 
stageperiode. Zij komen bij ons op school kijken of ze het leuk vinden om ook les te gaan geven. We 
hopen natuurlijk dat ze bij ons zien hoe leuk dat is en dat ze ook echte juffen willen gaan worden. We 
heten ze van harte welkom. 
 
We hebben ook kennisgemaakt met juf Lucie. Zij komt op maandag, dinsdag en woensdag als juf in 
groep 1/2. We hopen dat ze een fijne tijd bij ons gaat hebben en zeggen ook tegen haar van harte 
welkom! 
 
Dan super, super, super leuk nieuws… Juf Eliza heeft een kindje gekregen! We voelen ons nu allemaal 
een beetje neefjes en nichtjes van Noah. We hebben al wel een foto gezien, maar we hopen dat ze 
snel een keer naar school komen, zodat we Noah in het echt kunnen bewonderen. 

Vervolg zie pagina 34 
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Voorbehoud: 
De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de ingezonden ko-
pij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden stukken in te korten, te re-
digeren of niet te plaatsen. 
De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de juistheid en vol-
ledigheid van ingezonden artikelen. 
Drukfouten voorbehouden. 
 
© Copyright 2021-2022: De Ratelaar. De Ratelaar is een uitgave van de Buurt– en Belangen-
vereniging Beemte Broekland (BBvBB). 

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleve-
ren) 

Mevr. H. Apeldoorn 
Beemte Broekland 
E-mail: deratelaar@gmail.com 

Website http://www.deratelaar.nl/ 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mevr. H. Apeldoorn 
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank NL35RABO0393115496  

 
Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

E-mail: bb.beemtebroekland@gmail.com 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. A. Bouwmeester 
Wolvenbos 10, 7323 RZ Apeldoorn 
Internet: www.ovbb.nl   E-mail : ovbbeo@gmail.com 
Voorzitter: Dhr. R. Ganzevles 
Tel: 055-3121477  E-mail: Ronald.ganzevles@planet.nl 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Postadres: Beemterweg 25A 
                7341 PB Beemte Broekland 
E-mail:       infodorpshuisbb@gmail.com 

Sportvereniging DIO Beemte Postadres: T.a.v. S. Achterkamp - de Vries 
                 Korenaaar 24 7341 PV Beemte Broekland 
E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 
Voorzitter: J. de Lange - Rijckenberg 

PC Basisschool Beemte Miranda Hofman (secretaris OR) 
Beemterweg 31, 7341 PC Beemte Broekland  
E-mail: Anneke Kamps: alist@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 
Directeur PCBS 'Beemte' Tel.: 055-3121377 

Biljartvereniging Dhr. J.Broekhuis 
Jagershuizen 36, 7316ND Apeldoorn 
Tel.: 055-5217222 
E-mail: jbroekhuis@kpnplanet.nl  

Seniorensoos  Wilma van Amersfoort  
Kanaal noord 476 7341 PH Beemte Broekland 
Tel.: 06-33032522 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06-22220047, E-mail: teamvdos@gmail.com 

IJsvereniging Beemte Broekland Jacintha van der Zouw, Tel: 06 22973908. 

Ab Vos, Tel: 055 3121520.  E-mail: ijsverbb@gmail.com 
Correspondentieadres: Beemterweg 5, 7341PB Beemte Broek-
land. 

Schietvereniging Beemte Broekland Dhr. R. van Westerveld  
Beemterweg 28 7341PB Beemte Broekland 
Email:     info@svbeemtebroekland.nl 
Internet:  www.svbeemtebroekland.nl 
Tel:         0610765539 

Colofon 
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Algemene informatie 

Bibliotheek bus Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Wijkagent Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijk-
agent 

Sociaal werkster Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen van 08.30 tot 09.30 uur. 
Helene is bereikbaar op telefoonnummer  06-25009728 

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 
8.00 tot 17.00 uur. 
  

Gemeentehuis  
 

Bezoekadres: Stationsplein 50, 7311 NZ Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Ger.GemTerwolde – De Vecht Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 
Camping Het Veldhoentje (Dolman), Beemterweg 79, Beemte Broekland 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda (onder voorbehoud) 

7-4   Ledenvergadering BBvBB     Ons Huus 
8-4   Release (jongerenavond)    Ons Huus 
21-4  Ledenvergadering Dorpshuisvereniging Ons Huus 
27-4  Koningsdag 
28-4  AED Herhalingscursus      Ons Huus 
29-4  Disney avond Aktief Ons Huus groep  Ons Huus 
13-5  Release (jongerenavond)    Ons Huus 

http://www.politie.nl
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Beheerder Ons Huus 

2,34    PCBO De Diamant Beemte 
7    Beheerder Ons Huus 
9    Van de redactie 
11    Rondje Beemte 
13,15   Gemeente Apeldoorn 
17    Seniorensoos 
19    Buurt– en Belangenvereniging 
21    Puzzel 
23    Wilhelminakerk 
25    Financiële positie Dorpshuizen 
27    Brede school Antonius de Vecht 
29    Kerkdiensten 
30    Dorpshuis Ons Huus 
31    Winnaar puzzel 
31,32,33   Oranjevereniging 
35    Sportvereniging DIO Beemte 
36,37   Halte taxiRRReis in de Beemte 
38    Disney feest Aktief Ons Huus Groep 
39    Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
40    Programma Oranjefeest 75 jaar 

Inhoudsopgave 

ONS HUUS 
 
Dankzij de hulp van de vrijwilligers zijn er heel wat klussen geklaard op de klussendag in maart.  
Zodoende is het dorpshuis gereed voor het zomerseizoen ☺ Het terras kan binnenkort weer open.  
 
Uiteraard gaat ook de softijsmachine gevuld worden om de ijsliefhebbers weer van een heerlijk ijsje  
te kunnen voorzien. 
 
In het zomerseizoen mei is het dorpshuis van woensdag t/m zondag geopend vanaf ca. 10.30 uur tot 
zolang het gezellig is. 
 
We hopen op een fijne zomer, zonder Corona perikelen.  
 
Mededelingen van huishoudelijke aard:  
 

• Zou u voor het afhalen van snacks uw eigen tas willen meenemen. 

• In verband met de gestegen inkoopprijzen hebben ook wij onze prijzen moeten verhogen.                                        
 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus. 
Ben & Gina 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 mei 2022 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt eens per 2 maanden, 

in februari, april, juni, augustus, oktober en december. 

© Copyright 2021-2022: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Jacintha van der Zouw 

Stagiar: Senna Apeldoorn 

Bij de lezer 

Di 31 mei + wo 1 juni 

Di 2 + wo 3 aug 

Di 4 + wo 5 okt  

Di 10 + wo 11 dec 

…………………………… 

Beste Lezers, 
 

Zoals jullie weten komt de Ratelaar nu nog 6x per jaar bij u in de brievenbus. Het is helaas lastiger ge-
worden om subsidie los te krijgen voor onder andere de drukkosten van de Ratelaar. We zijn daarom ook 
van drukker gewisseld en kunnen nu de Ratelaar altijd in kleur laten drukken. In kleur is het uiteraard 
veel mooier en de foto’s en advertenties zijn duidelijker. We hopen dat we dit vanaf nu kunnen volhou-
den. 
 
De versoepelingen van de Corona zijn doorgevoerd en we zijn nu van alle regels af. Hopelijk blijft dit ook 
zo en kunnen er weer dingen worden georganiseerd in de buurt. Er staan weer leuke activiteiten op de 
agenda. In deze Ratelaar staat het programma van het Oranjefeest in augustus, daar hebben we natuur-
lijk allemaal weer veel zin in. 
 
Ook vind u weer een puzzel in deze editie, de puzzel van februari is gewonnen door Bep Wolters. We zien 
dat er veel buurtgenoten meedoen aan de puzzel, wat wij erg leuk vinden uiteraard. 
Ook de ouderensoos is weer van start gegaan en ze hebben daar mooie kaarten gemaakt. Fijn dat dit 
ook weer door mag gaan, verderop in de Ratelaar vind u een verslag en leuke foto’s. 
 
En er kon weer worden gestemd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn 16 maart geweest en u kon stem-
men in het Dorpshuis. Helaas was de opkomst laag. 
 
Ook denken we mee met de oorlog in Oekraïne. Al die mensen die op de vlucht zijn voor dit geweld en 
alles moeten achterlaten. Verschrikkelijk om die beelden op tv te zien.  
 
Ik wens u allen veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
 
Simone van Assen  
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Rondje Beemte 

 
Zaterdag 6 augustus: Rondje Beemte  

 

Heb je een indrukwekkende verzameling?  
Heb je een prachtige tuin?  
Maak je kunst als hobby of professioneel?  
Beheers je een ambacht?  
 
 
En wil je dat graag delen 
met mensen die op de fiets 
door Beemte/Broekland en 
het Weteringsbroek toeren? 
Doe dan mee met Rondje 
Beemte op zaterdag 6 au-
gustus!  
 
Wat is Rondje Beemte? 
Een prachtige fietstocht 
langs leuke en bijzondere 
adressen door het landelij-
ke gebied van Beemte 
Broekland en het Wete-
ringsbroek. In de vorige 
edities troffen de fietsers 
op de route o.a. glaskunst, 
verzamelingen, brocante, 
schilderkunst, prachtige 
tuinen en doken ze in de 
geschiedenis van deze 
buurt.  
 
Doe je mee?  
Tussen 11 en 17.00 uur 
kunnen fietsers bij je ko-
men kijken naar wat je wilt 
laten zien. Je stelt zelf je 
expositie samen, je richt de 
ruimte in die je wilt open-
stellen voor publiek. Dat is 
helemaal je eigen feestje. 
Doe je voor het eerst mee? 
Dan kun je de hulp inroe-
pen van de deelnemers die 
al vaker mee hebben ge-
daan, ze helpen je graag 
op weg. Deelname aan Rondje Beemte is gratis.  
 
Wel iets om te laten zien maar geen ruimte? 
Geen probleem. Je kunt bijvoorbeeld ook exposeren in dorpshuis Ons Huus.  
 
Aanmelden 
Rondje Beemte is een begrip geworden en trekt veel bezoekers. Jammer genoeg ging de editie in 2020 
niet door, maar we hopen dat het dit jaar wel gaat lukken! Wil je dit jaar ook (weer) meedoen? Geef je 
dan op bij Wilma Kleiboer via kleiboercommunicatie@gmail.com. Op basis van de deelnemers stellen we 
in overleg met elkaar de route vast.  
 
Rondje Beemte heeft ook een facebookpagina: www.facebook.com/RondjeBeemte 
 
 

http://www.facebook.com/RondjeBeemte
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Gemeente Apeldoorn 
 
Een veerkrachtig Apeldoorn 
 
Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen ertoe doet, dat is ons doel.  
In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022-2030  “Een veerkrachtig 
Apeldoorn” heeft de gemeente met veel partners in het sociaal domein uitgewerkt hoe we dit sámen met 
de inwoners voor elkaar willen krijgen.  
 
Wat wordt er anders? 
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral uit van onze eigen dienstverlening: Welke hulp kunnen wij ge-
ven aan de inwoner? Dat gaan we anders doen. Want er gebeurt al zoveel in Apeldoorn. Apeldoorners 
helpen elkaar en zien naar elkaar om. Ze kunnen veel zelf en samen. Daarop willen we aansluiten. 
Aansluiten op wat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zelf doen, is een grote verande-
ring. En die is niet van de ene op de andere dag klaar. Maar daar gaan we de volgende jaren hard mee 
aan het werk. We hebben het dan in de kadernota over het versterken van een sociale basis en over het 
vangnet. Wat bedoelen we daar mee? 
 
Sociale basis 
Mensen hebben dingen nodig om zo gelukkig en gezond mogelijk te kunnen leven. Bijvoorbeeld een ei-
gen woning, een baan, een sociaal netwerk en genoeg geld om rond te komen. Al deze dingen  noemen 
we de sociale basis.  
Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat verwachten we ook van hen. Maar soms is daar extra hulp bij nodig 
van de gemeente. Bijvoorbeeld door voor genoeg banen te zorgen. En door voldoende nieuwe woningen 
te bouwen in fijne buurten.  
Bij de sociale basis kun je ook denken aan de sociale netwerken van inwoners, groepen en buurten. Hier-
in doe je dingen samen met andere mensen. Bijvoorbeeld in de straat, bij de sportclub of op het werk. 
Meedoen in sociale netwerken zorgt ervoor dat je beter wordt in dingen die je al kunt, nieuwe dingen 
leert en je goed voelt. En tegelijk draag je zo bij aan het samenleven in Apeldoorn. We gaan deze sociale 
basis versterken, zodat Apeldoorners zich na een tijdje nog beter samen kunnen redden. 
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Gemeente Apeldoorn 

Vangnet 
Een stevige sociale basis, waar we het hiervoor over hadden, is niet voor iedereen voldoende. Voor hen 
is er een vangnet. In het vangnet helpen we Apeldoorners op weg om dat eigen sociale netwerk en die 
sociale basis sterker te maken. Het doel is om steviger in de eigen schoenen te staan en op eigen kracht 
verder te kunnen. 
Als het nodig is, is extra ondersteuning beschikbaar. Daarbij bieden we maatwerk: het moet passen bij 
de (gezins-) situatie van de inwoner. En je moet niet vast komen te zitten in het vangnet, zodat je er 
niet meer uitkomt. Daar helpen we bij. 
 
Vervolg op de kadernota. 
De Kadernota is op 23 december 2021 door de gemeenteraad van Apeldoorn vastgesteld. Nu worden de 
doelen verder uitgewerkt in drie concrete plannen; Wonen en leefomgeving, Bestaanszekerheid, Gelijke 
kansen. Natuurlijk doen we dat samen met inwoners en maatschappelijke organisaties in onze gemeen-
te.  
 
Maatschappelijk werk in de dorpen 
Iedereen heeft wel eens momenten dat het minder gaat. Meestal kom je daar zelf wel weer uit. Zeker 
als je familie, vrienden en buren om je heen hebt die kunnen helpen. Lukt het je niet om oplossingen te 
vinden? Of blijf je je zorgen maken over je gezin of iemand in je omgeving? In uw dorp is een maat-
schappelijk werker vanuit Stimenz. De maatschappelijk werkers werken binnen het netwerkverband Sa-
men055 en kunnen u helpen met uw vragen over bijvoorbeeld zorg, werk, geld of opvoeding. De con-
tactgegevens van de maatschappelijk werkers zijn: 
 
Voor de dorpen Hoenderloo, Loenen, Wenum Wiesel, Beemte Broekland en Klarenbeek: 
Ilona Boom, 06-30146504 of email i.boom@stimenz.nl  
 
Voor de dorpen Beekbergen-Lieren, Oosterhuizen, Hoog Soeren, Radio Kootwijk en Assel: 
Annemarie Heinink, 06-20692898 of email a.heinink@stimenz.nl 
 
Voor Uddel:  Iris Langeveld, 06-30286325 of email i.langeveld@stimenz.nl 
 

Daarnaast is er voor leefbaarheid / buurt- en wijkaangelegenheden en nieuwe initiatieven buurtregisseur 
voor Uddel en Beekbergen, Ama Mual.  

Hij is te bereiken via  06-25010470 of email a.mual@stimenz.nl 

We willen toch maar eens weer iets laten horen van Zijactief. Al is er de afgelopen tijd weinig gebeurd 
we bestaan nog steeds. Vorig jaar heeft het bestuur de draad weer opgepakt en in november zijn we één 
keer bij elkaar geweest. Hopelijk gaat het dit jaar wat meer worden. 
 
Omdat de Ratelaar minder vaak uitkomt is de avond van 23 maart al geweest wanneer u dit leest. De 
creatieve avond ging niet door en het bestuur heeft gekozen er een gezellige avond van te maken met 
een hapje, drankje en een ronde bingo. 
 
Op 20 april zou Theater Sjapoo ons vermaken met cabaret. Dit gaat helaas ook niet door omdat een 
aantal mensen de groep hebben verlaten en ze deze avond niet meer kunnen verzorgen. In plaats daar-
van komt Rolf Tijssen ons adviezen geven over zeker bewegen o.a. voor ouderen om vallen te voorko-
men. 
 
Locatie de Groot, aanvang 20.00 uur. Om 19.45 staat de koffie klaar.  
 
De toegang voor leden is € 5.50 introducees € 8.50 incl. koffie/thee en een drankje. Op de website 
https://zijactief.de-vecht.nl kunt u het jaarprogramma vinden. 
 
Over het zomerprogramma is echter nog niets bekend. 
 
Blijf gezond en negatief dan gaan we de zomer positief tegemoet. 
 
Groetjes Janny 

Zijactief de Vecht 

mailto:i.boom@stimenz.nl
mailto:a.heinink@stimenz.nl
mailto:i.langeveld@stimenz.nl
mailto:a.mual@stimenz.nl
https://zijactief.de-vecht.nl
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Seniorensoos 
 
Eindelijk was het dan weer zover dat we konden starten met de soos. Het is altijd moeilijk wanneer je de 
beslissing weer neemt, dat het voor iedereen weer veilig is. 
 
Na een belrondje gaf iedereen weer aan graag weer te willen starten. Zo gingen wij weer met elkaar be-
denken wat we de komende maanden is kunnen gaan doen. We hebben weer veel leuke dingen kunnen 
regelen, zou ik zo verderop in het verhaal verder vermelden. 
 
Eindelijk was het zover wij hadden er weer veel zin in om iedereen weer te zien. Er werd gezellig een 
praatje gemaakt met elkaar onder genot van een kop koffie/thee.  Na het gezellige praatje gingen we 
aan de slag, Deze middag werd verzorgd door Ineke, zei is erg creatief maakt van allerlei soorten kaar-
ten en boekjes. Zo had ze voor iedereen 3 kaarten die dan beplakt konden worden en bestempeld, en zo 
vloog de middag voorbij een ieder was druk met het knutselen. Zie foto’s van de resultaten. 
 
In april komt er een rij instructeur van rijschool Hagen ons vertellen over hoe we moeten handelen in het 
verkeer, zeker met de drukte en nieuwe verkeersborden en regels is het fijn om weer even opgefrist te 
worden. In mei gaan we naar Frits zijn schuurtje oude ambachten kijken. In juni: havikshof de tuinen in 
Klarenbeek. In juli: gourmetten. in augustus vrije maand. En september starten we weer, dit programma 
volgt nog. Vind u het leuk om deel te nemen aan 1 van de middagen of meerdere middagen kom dan 
gerust langs we beginnen om 14.00 tot 16.00 uur de kosten zijn €6,- hier zit een kop koffie/thee en een 
glas drinken bij inbegrepen en de activiteit. 
 
Wilt u mee in mei of juni neem dan even contact met Wilma of Helga op. 
Wie weet tot ziens.  
 
Groet Wilma (06-33032522)   Ilona    Helga (06-28797622)    
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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 bijna 2 jaar afwezigheid wegens Covid, kunnen we u eindelijk weer uitnodigen voor de ALV van de 
Buurt- en belangenvereniging. Wij kijken ernaar uit om u weer te ontmoeten op  
 
  Donderdag 7 april vanaf 19.30u in het Dorpshuis ‘Ons Huus’ 
 
Vanaf 19.30u bent u welkom en staat de koffie/thee voor u klaar. Omdat we onlangs ook ons 60-jarig 
jubileum vierden, 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 gemeentebeleid (nadruk op burgerparticipatie) is de positie van onze vereniging gewij-
zigd, maar we blijven graag een verbindende rol spelen tussen de gemeente en de inwoners. Bijvoor-
beeld bij actuele thema’s die spelen in onze (buurt)gemeenschap. Wij hebben daar uiteraard al wel idee-
ën over, maar hechten ook waarde aan de ideeën die leven bij de leden en buurtbewoners en kunnen uw 
inbreng goed gebruiken. We nodigen u daarom ook nadrukkelijk uit om tijdens te ALV met elkaar te pra-
ten over toekomstige positie van onze vereniging.  
 
Tijdens de ALV zullen we ook afscheid nemen van enkele (reeds afgetreden) bestuursleden. En als laat-
ste agendapunt van de ALV behandelen we de begroting en daarbij hoort ook de jaarlijkse contributie. 
Onderaan deze brief staat hoe u dit kunt overmaken voor 2022 (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 (aansluitend aan de ALV), die we uiteraard ook zullen houden op 7 april, zorgen 
we er daarom voor dat er een paar extra mooie prijzen te winnen zijn. Doet u mee? 
 
Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten op 7 april en rekenen op een mooie opkomst! 
 
Heeft u nog vragen? Mail ons gerust op bb.beemtebroekland@gmail.com 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bestuur BBvBB  
  
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 ook al betaald heeft?  

Lidmaatschap Buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland 
 

Mede dankzij de financiële bijdrage van onze leden kunnen we 6 keer per jaar de Ratelaar uit-
brengen, maar ook andere activiteiten in de gemeenschap ondersteunen. Denkt u daarom ook 
aan jaarlijks de bijdrage van slechts 5 euro aan de bbvbb zelf over te maken?  
 

U maakt uw bijdrage van €5,- per huishouden over op  
NL35 RABO0393115496 t.n.v. BBvBB ovv uw adres. 

 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Puzzel 

Naam:________________________________________ 
Leefijd:________________________________________ 
Adres:_________________________________________ 
Telefoonnummer:________________________________ 

Stuur uw oplossing voor 15 Mei op naar deratelaar@gmail.com of doe hem 
in de brievenbus bij Beemterweg 20 en maak kans op een leuke prijs! 

mailto:deratelaar@gmail.com
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Wilhelminakerk 
Een stuk historie in de Wilhelminakerk 
 
“Een dorp – een kerk – een instrument,” of preciezer gezegd “Beemte Broekland – Wilhelminakerk – Bätz-Witte orgel.” 
En die laatste, het  Bätz-Witte orgel, willen we graag onder de aandacht brengen. 
 
Waarom? Wel, het is een historisch en rijksmonumentaal instrument binnen de dorpsgrenzen van Beemte Broekland. 
Het is dit jaar namelijk 150 jaar geleden dat het instrument voor het eerst in gebruik werd genomen. Ja, u leest het goed, 
dat was al in het jaar 1872. In een tijd die wij zelf niet hebben gekend. 
 
Het orgel werd niet direct gebruikt in de Wilhelminakerk. Immers het kerkgebouw is van veel later datum – het stamt uit 
de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het orgel heeft dan ook wat omzwervingen gemaakt voordat het zich hier in 
Beemte Broekland vestigde. 
 
Ontworpen en gebouwd door Christian Gottlieb Friedrich Witte, werd het instrument opgesteld in de Domkerk in Utrecht. 
Het werd aangekocht en in gebruik genomen op 7 juli 1872 in de Westerkerk te Rotterdam. Na zo’n 64 jaar dienst te 
hebben gedaan werd het orgel vervangen, niet omdat het met pensioen moest, maar omdat men in Rotterdam een gro-
ter instrument nodig 
had. 
 
In de tussentijd was het 
orgel verkocht om te 
worden geplaatst in de 
kapel van het Emma-
huis. Dus het bleef nog 
een tijdje in Rotterdam, 
zelfs tot 1982, de perio-
de waarin het Emma-
huis werd gesloten. 
Deze Rotterdamse pe-
riode bedroeg dus 
maar liefst 110 jaar. 
Het orgel werd niet 
meteen weer elders 
gebruikt, het kwijnde 
feitelijk weg in de in 
onbruik geraakte kapel. 
Opslag, gedemonteerd 
en wel, in een bejaar-
dentehuis, werd het 
volgende station van 
het orgel; in de kelder wel te verstaan. 
 
In onderdelen lag het orgel op de volgende bestemming te wachten, en dat kwam nadat het bejaardentehuis werd ge-
sloten en wijkcentrun Sion uit Apeldoorn in beeld kwam als nieuwe eigenaar. We schrijven 1986/87 als de restauratie en 
ingebruikname in Apeldoorn een feit wordt. Al in vroegere jaren, na de Westerkerk-periode, was het orgel van een stel 
pijpen (Trompet 8’) en de fraaie pinakels ontdaan. Gelukkig konden deze onderdelen tijdens de restauratie gedoneerd 
worden uit een ander orgel, van dezelfde orgelbouwersfamilie, dat destijds iets eerder was gebouwd. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat er met name de laatste decennia nog al wat kerkgebouwen gesloten en samengevoegd 
zijn. Dit lot was ook Sion beschoren. Ook kerkelijk Apeldoorn Noord (waarvan Beemte Broekland onderdeel is) vormde 
hierop geen uitzondering. 
 
En zo kon het dan eindelijk gebeuren dat de “oude dame” bij een renovatie in “onze” Wilhelminakerk terecht kwam. Or-
gelbouwer Nijsse uit Zeeland heeft de klus van het overbrengen van het orgel samen met wat vrijwilligers in zeer korte 
tijd geklaard. 
 
Het resultaat: een prachtig klinkend instrument in een dito kerk die welhaast voor elkaar gemaakt lijken te zijn. 
Kent u het orgel (nog) niet? Houd dan dit jaar de agenda van de Wilhelminakerk in de gaten – we laten het 150-jarig 
jubileum van het orgel en het 20-jarig verblijf binnen de kerkmuren van de Wilhelmakerk niet ongemerkt voorbij gaan. 
 
Namens de Wilhelminakerk, Bert Holstein 
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Financiële positie dorps- en buurthuizen door Corona 

 

De financiële positie van dorps- en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd. Door 
de opeenvolgende Corona-maatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en noodzake-
lijke investeringen uitgesteld. Dit blijkt uit een onlangs gehouden enquête onder 850 dorps- en buurthui-
zen in Nederland. Door deze ontwikkeling dreigen dorps- en buurthuizen hun belangrijke functie als soci-
ale ontmoetingsplaats kwijt te raken. 

Ingeteerd op vermogen 
Dorps- en buurthuizen hebben tijdens de coronacrisis veel ingeteerd op hun vermogen en – soms nood-
zakelijke – grote investeringen voor zich uitgeschoven. 

Infographic 
Uit de online vragenlijst van de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK), welke eerder is uitgezet 
door alle provinciale organisaties, is een infographic gemaakt van de opgehaalde resultaten. 

Resultaten 
Meer dan 500 respondenten hebben de vragenlijst 
ingevuld. Hieronder een aantal punten die opgeval-
len zijn: 

• 73% geeft aan in 2021 een verlies te hebben ge-
leden 

• Van al deze gevallen blijkt dat 63% onder meer 
heeft opgelost door eigen reserves aan te spre-
ken 

• 44% heeft onder meer gebruik gemaakt van 
steunregelingen 

• Door in te teren op de reserves wordt in 60% 
van de gevallen groot onderhoud en/of duurzame 
investeringen uitgesteld 

 
Van de ondervraagde dorps- en buurthuizen geeft 
ruim 40% aan over een jaar al op het randje van 
een faillissement te balanceren 
 

Zorgwekkende cijfers 
Klaske Piebenga (bestuurssecretaris van de LVKK) 
over deze zorgwekkende cijfers: ”We ontvingen de 
laatste tijd al verontrustende signalen uit het veld. 
Helaas bevestigt dit onderzoek ons vermoeden over 
de kwetsbare positie van dorps- en buurtshuizen.  
En dat in een maatschappelijk context van vereenza-
ming en verharding, waarin dorps- en buurthuizen 
een belangrijke rol spelen als sociale ontmoetings-
plaats.  
Dorps- en buurthuizen vervullen een cruciale functie 
voor het in stand houden van het verenigingsleven 
en het stimuleren van vrijwilligerswerk.” 
 

Aangetoond dat ruimhartig gecompenseerd moet worden 
Het onderzoek toont aan dat dorps- en buurthuizen ruimhartig gecompenseerd moeten worden uit de 
beschikbare Corona-compensatiemaatregelen, zowel van Rijk als Provincies en gemeenten. Bovendien 
zal het helpen als overheden met aanvullende subsidiemaatregelen komen, met name ten behoeve van 
duurzaamheids-investeringen.  

De LVKK en de bij deze organisatie aangesloten provinciale koepelverenigingen zullen zich daar in de 
komende periode hard voor maken. 

https://dkkgelderland.nl/server/multimediaserve/1681/?hash=f5d969594de958b8f1cd907e1ba37f9bd37f8696835dec6de469c3dfd5e70524
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Brede School Antonius De Vecht 

 
Wat hebben we genoten van het carnavalsfeest op school. 
De kinderen kwamen verkleed op school en hebben spelletjes gespeeld, geknutseld en natuurlijk met 
elkaar gehost op de carnavalsmuziek. 
Mooi om te zien hoe alle kinderen dit samen vieren, van jong tot oud en hoe de oudere kinderen de 
jongsten helpen. 
 

Tussen kerst en carnaval werd er veel gelezen op onze school. Overal waren hoekjes ingericht met 
boeken. Ook hebben de kinderen hun eigen boek gemaakt. Samen hebben ze een verhaal bedacht, 
geschreven en illustraties gemaakt. Alle kinderen krijgen dit boek mee naar huis in de vorm van een 
e-book. 
 
Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we gestart met het kernconcept Materie. 
We gaan onderzoeken hoe voedingsmiddelen van materie veranderen als we er mee gaan koken en 
bakken. Het kernconcept werd geopend door een bijzondere kok die niet begreep hoe hij een lekkere 
maaltijd maakt. Dat kunnen de kinderen beter en dat gaan ze laten zien. 
 

In het laboratorium in onze school kunnen de kinderen allerlei proefjes doen met voedingsmiddelen. 
Hierbij mogen een witte labjas en handschoenen natuurlijk niet ontbreken. Onder een microscoop 
kan het ook nog van dichtbij worden bekeken.  
 

Op dinsdag 12 april kunnen ouders plaats nemen in het Antoniusrestaurant. De kinderen zullen hen 
dan bedienen en voor hen koken. 
De komende weken onderzoeken zij hoe dat in zijn 
werk gaat en hoe ze dat gaan voorbereiden. 
Ze brengen daarvoor ook een bezoek aan De Groot 
in De Vecht en De Hangar in Teuge. 
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v.o.f. 

 
 
 
 
 

In– en 
Verkoop gebruikte auto’s 

 

• Elke auto wordt afgeleverd met nieuwe 
of recente A.P.K. keuring. 

• Elke auto wordt afgeleverd met 10.000 
km beurt. 

• Inruil mogelijk. 
 

 Broeklanderweg 41,  
 7341 PL Beemte Broekland (Apeldoorn) 
 
 Tel  :  055-3120326  
 Mob  : 06-20517022 
 Fax  :  055-3120327 
 E-mail: info@vos-autos.nl 
 I-net  : www.vos-autos.nl 

Kidskerk en tienerkerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 10 jaar is er elke tweede zondag van de maand  
Kidskerk in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. Voor de jongeren vanaf 11-12 jaar is er de Tiener-
kerk, ook op de tweede zondag van de maand in de bovenzaal bij de kerk. 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
April 2022: 

 
03 april 10.00 uur Kerkdienst      Ds. I. de Zwart , Deventer 
10 april 10.00 uur Palmzondag Ds. C. Bochanen, Deventer  
14 april 14.30 uur Witte DonderdagDs. A.J. Al - van Holst  
15 april 19.30 uur Goede Vrijdag Ds. J. Kappers, Apeldoorn 
16 april. 10.00 uur Stille Zaterdag Geen predikant aanwezig 
        kerk is open van 16.00 tot 18.00 uur 
17 april. 10.00 uur 1e Paasdag Ds. A . J. Al - van Holst 
        m.m.v. Gospelkoor Inspiration 
24 april 10.00 uur Kerkdienst Ds. B. Faassen ( Apeldoorn) 
 
Mei 2022: 
 
01 mei.  10.00 uur Kerkdienst   Dhr. E. Fokkema, Twello 
08 mei  10.00 uur Kerkdienst   Ds. A. J. Al - van Holst 
15 mei  10.00 uur Kerkdienst   Ds. Sj. Muller, Apeldoorn 
22 mei  10.00 uur Kerkdienst  Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
26 mei  10.30 uur Hemelvaartsdag Ds. A. J. Al - van Holst  
29 mei  10.00 uur Kerkdienst  Ds. A.R. Roodenburg, Apeldoorn 
*5 juni  10.30 uur 1e Pinksterdag  Ds. A. J. Al - van Holst 
 
* De viering op 1e Pinksterdag zal worden gehouden op buitenplaats De Poel,  
Wenum Wiesel m.m.v. het koor Trees-Voices uit Apeldoorn 

Kerkdiensten 

 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broekland, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: 
scriba@wilhelminakerk.com 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 
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Kerkdiensten 

 
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 2 april    Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
vrijdag 15 april om 15.00 uur de kruisweg  
zaterdag 16 april de paaswake in Twello met het team 
1

e
 paasdag 17 april  viering met pastor W Vroom 

Zaterdag 23 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
Zondag 8 mei viering met pastor W Vroom 
zaterdag 14 mei  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zondag 22 mei viering met W Vroom 
zaterdag 28 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
1

e
 pnksterdag 5 juni viering met W Vroom 

 
Twello  vieringen om 9.00 uur 
 
Zondag 3 april Eucharistieviering met pastoor H. Hermens  
Zondag 10 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens  
Witte donderdag 14 april om 15.00 uur kruisweg met pastoor H Hermens 
Goede vrijdag  15 april om 18.30 de goede vrijdag viering met pastoor H Hermens en R Dashorst 
Paaszaterdag om 20.00 uur de paaswake met het gehele team 
Zondag 17 april 1

e
 paasdag . Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 

2
e
 paasdag om 9.00 uur viering met pastoor H Hermens 

Zondag 24 april. Eucharistieviering met pastoor H Hermens  
Aswoensdag 2 maart om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
Zondag 1 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 8 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 15 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 22 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Hemelvaart 26 mei eucharistieviering met pastoor H. Hermens om 9.00 uur 
Zondag 29 mei Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
1

e
 pinksterdag 5 juni om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 

2
e
 pinksterdag om 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
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Dorpshuis Ons Huus 
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Winnaar Puzzel februari 

Oranje Vereniging Beemte Broekland  

 

De winnaar van de woordzoeker van februari is Bep 
Wolters geworden. Haar hobby is het oplossen van 
puzzels.  

Zodra de Ratelaar in de bus komt, gaat ze als het 
even kan direct aan de slag! We hebben haar ver-
rast met een leuk bloemetje. 

 

OVBB 75 Jaar! 
 
Ondanks dat er reeds vanaf 1922 in de Beemte een feest in de zomermaanden georganiseerd werd ter 
ere van het koningshuis, werd de huidige vereniging, mede door tussenkomst van de oorlog, pas op 18
-2-1947 officieel opgericht. Nu 75 jaar later hopen wij als bestuur van de OVBB dit groots te kunnen 
vieren met u allen! Na 2 jaar van veel onzekerheden en beperkte mogelijkheden zijn we toch wel weer 
toe aan een feestje, en wat voor een! Het 75-jarig Jubileumfeest! 
 
Het weekend van 12, 13 en 14 augustus staat dan ook volop in het teken van het 75 jarig bestaan en 
bied voor alle leeftijden volop vertier en vermaak. Afgelopen zomer hebben we een hele mooie genera-
le repetitie gehad met het versieren van de huizen/tuinen met de welbekende oranje vlaggenlijnen. 
Het ging onze verwachtingen ver te boven wat ons allemaal door de families/buurten en straten voor-
geschoteld werd. Vooral het enthousiasme en plezier wat de mensen met elkaar beleeft hebben tijdens 
het versieren van de straten straalde ervan af. Dit belooft nog wat voor aankomend feest! En vindt u 
het ook een keer leuk om mee te doen met de optocht? (vergeet hierbij vooral de gezellige momenten 
tijdens deze voorbereidingen niet): roep uw buurt/vrienden/familie bij elkaar en doe mee aan de jubi-
leum optocht op zaterdag 13 augustus! 
 
Gedurende het weekend zal er zoals gezegd volop vertier zijn voor jong en oud, we hebben dit jaar 
groots uitgepakt! Buiten de artiesten/bands welke in het programma vermeld staan, hebben we ook 
nog wat extra’s in petto! Wat dacht u van de buurtborrel op de vrijdagmiddag/avond aansluitend aan 
de seniorenmiddag? Maar ook op de zaterdag direct na de optocht is er onder het genot van een hapje/
drankje een gezellig samenzijn in de tent voor alle leden/buurtgenoten. Op de zondag volgt er na de 
gebruikelijke zeskamp een spectaculair optreden in de tent afgewisseld door DJ Remco! Kortom, dit 
belooft een mooi jubileum te worden waarop de Beemte trots kan zijn! 
 
Namens het Bestuur OVBB 
Ronald Ganzefles 
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Oranje Vereniging Beemte Broekland  

 
Ledenvergadering OVBB 17-03-2022 
 

Na 2 jaar geen ledenvergadering gegeven te kunnen hebben door de welbekende corona pandemie, 
was het dit jaar eindelijk weer zover. 
 
Iedereen had er blijkbaar met smart naar uitgekeken, want de opkomst was al in jaren niet meer zo 
hoog geweest.  
 
Na een korte opening door de voorzitter werd de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. Deze 
notulen zat nog vol met mooie ideeën en een mooi programma voor het feest van 2020. Dit heeft uit-
eindelijk jammer genoeg niet kunnen plaatsvinden. 
 
In het jaarverslag dat deze vergadering dus eigenlijk een jaarverslag van de afgelopen 2 jaar was, is 
kort verteld wat wij als bestuur van de Oranjevereniging van Beemte Broekland gedaan hebben om de 
vereniging zoveel mogelijk stabiel te houden en toch nog enigszins wat voor de leden te kunnen doen 
in de tijd dat er bijna niks mogelijk was. 
 
Het jaarverslag van de penningmeester, wat dus ook een jaarverslag van 2 jaar was heeft verteld hoe 
wij als vereniging met o.a sponsorgelden, ledengelden en vaste lasten zijn omgegaan. Door deze be-
sluiten hebben we uiteindelijk nog wat voor de leden kunnen doen, de vaste lasten betalen en na 2 jaar 
geen feest toch de kas ongeveer gelijk kunnen houden. De kascommissie heeft dit dan ook goedge-
keurd en er is voor 2022 een nieuwe kascommissie aangewezen. 
 
Dit jaar waren er 3 bestuursleden aftredend : Lars van der Mik (niet herkiesbaar), Ronald Ganzevles 
(herkiesbaar) en Ben Achterkamp (herkiesbaar). Beide herkiesbare leden zijn voor de komende periode 
van 3 jaar bestuurslid gebleven. Dit jaar heeft zich ook een nieuw bestuurslid aangemeld: Remco Hen-
driks. Hij is tijdens de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid. 
 
Het programma voor 2022 is enigszins aangepast/uitgebreid ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is 
omdat de OVBB in 2022 haar 75 jarig bestaan mag vieren. Het programma voor 2022 is hieronder te 
zien. 
 
Oproep! 
Omdat de Oranjevereniging dit jaar 75 jaar bestaat willen wij graag iedereen vragen of ze nog leuke 
oude foto’s, video’s, anekdotes of iets dat met het Beemterfeest van de afgelopen 75 jaar te maken 
heeft dit aan ons te sturen. Wat we hier mee gaan doen staat nog niet helemaal vast, dus leuke ideeën 
zijn ook altijd welkom. Alles mag gestuurd 
worden naar info@ovbb.nl. 
 
De vergadering werd afgesloten met een 
rondvraag. Het belangrijkste wat hier naar 
voren kwam was dat veel leden het niet nodig 
vonden dat er in 2020 geen ledengeld was 
geint. Als lid ben je niet alleen lid als er een 
feest is, je bent lid om de vereniging te steu-
nen. Wij als vereniging hebben er toen uitein-
delijk voor gekozen het niet te innen, maar 
weten nu wel dat de leden achter ons staan 
mocht er ooit weer zoiets voorvallen. We ho-
pen natuurlijk met zijn allen dat er zich nooit 
meer zo’n situatie voordoet. 
 
Na de vergadering hebben de leden met el-
kaar nog een borrel gedronken in Ons Huus 
en het bleef nog lang gezellig. Iedereen vol 
enthousiasme over een mooi feest in 2022. 
 

Namens het bestuur OVBB 
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Oranje Vereniging Beemte Broekland  

 

               12 - 13 en 14 augustus 
  programma 2022 
 

VRIJDAG 12 AUGUSTUS 
14.00  UUR   Opening met het Wilhelmus   
     Seniorenmiddag m.m.v. ‘Wibo Westra’ en ‘Het Oosterhuizen dialectkoor’ 
17.00  UUR                                     Buurtborrel  

        20.00  UUR                  Feestavond m.m.v. ‘First call the DJ’ 
01:00  UUR   Einde feestavond 
 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS 
09.00  UUR   Verzamelen met koffie in de tent 
09.30  UUR   Start optocht 
12.00  UUR   Buurtbrunch 
14.00  UUR   Kinderspelen 
15.00  UUR   Gatgraven 2.0 
16.00  UUR                                     Feestmiddag in de tent met dit jaar het Kleine kanon van de Veluwe 
20.00  UUR   Feestavond m.m.v. ‘Hike’ en ‘DJ Arnold’   
01:00  UUR   Einde feestavond     
 

ZONDAG 14 AUGUSTUS 
11.00 UUR   Kerkdienst in de tent 
13.30 UUR   Volksspelen 
16.00 UUR   Feestmiddag m.m.v. ‘DJ Remco’ en ‘Boh Foi Toch’ 
20.00      UUR   Einde feestweekend   
 

ALLE DAGEN KERMIS | GRATIS DRAAIMOLEN | BUITENTERRAS 
WWW.OVBB.NL 
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 

Na de vakantie zijn we weer begonnen met de weektaken. Hierop kunnen we zien wat we allemaal 
gaan doen en leren. De kinderen van groep 5 t/m 8 vullen dit zelf in door in de classroom te kijken 
naar de planning voor die week. We kunnen ook zelf aangeven wat we gaan doen wanneer we klaar 
zijn met ons werk. Op deze manier kunnen we ook heel goed oefenen met de doelen die we voor ons-
zelf hebben gesteld voor de komende periode. We kunnen ook meer zelf bepalen wanneer we waar aan 
willen werken en we houden ook zelf bij wat we gedaan hebben of misschien nog af moeten maken. 

We hebben 16 maart met de hele school om 11:55 uur gezongen voor Ukraïne. We zongen het lied Sa-
men sterk (op Heal the World). Alle kinderen van groep 1 t/m 8 stonden hiervoor in een grote kring op 
het plein, dat was erg indrukwekkend. 
 
Wat heerlijk dat de dagen weer langer worden. Daar wordt iedereen blij van! Hoog tijd om ook de 
schooltuin wakker te maken. Hier en daar komen er alweer groene puntjes boven de grond. De bollen 
die we hebben geplant hebben door dat de lente eraan komt. Ook tijd om weer een plan te maken voor 
de aankomende tijd. Wanneer moeten we schoffelen, zaaien en poten? De eerste start is al gemaakt. 
De dahlia knollen zijn uit de schuur gehaald en staan in potten in alle klassen. Lekker warm voor het 
raam kunnen ze de eerste groei ontwikkelen. Tot ze groot genoeg zijn om buiten in de tuin verder te 
groeien. Jurre neemt wilgentakken mee om onze natuurlijke tipitent weer wat voller te maken. Dan 
kunnen we deze zomer lekker in de schaduw in deze tent boekjes lezen of andere lessen maken. 

Deze week hebben we al weer volop kunnen genieten van het prachtige weer. Als het even kan, gaan 
we buiten eten en gaan de jassen weer uit.  
 
De natuur ontwaakt. We zien de eerste blaadjes en bloesem, af en toe vangen we binnen een grote 
hommel om deze buiten weer vrij te laten en de vogels kwetteren er vrolijk op los. Het wordt lente! 
Een mooi moment om volgende week te beginnen aan de Week van de Lentekriebels. In de volgende 
Ratelaar zullen we u hier vast meer over vertellen. Graag tot dan! 
 
Heel veel zonnige groeten van alle kinderen en juffen van Pcbo De Diamant – Beemte. 
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Sportvereniging DIO Beemte 
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Halte taxiRRReis in Beemte 

Onderstaand informatie over de nieuwe haltetaxRRReis, de deeltaxidienst van halte-tot-halte 
in Gelderland. Er komt een halteplaats hiervoor bij of in de buurt van Ons Huus. Per 3 april 
gaat dit in werking. Hier kunnen bewoners uit Beemte Broekland gebruik van maken. 

haltetaxiRRReis: deeltaxidienst van halte-tot-halte in Gelderland.  
De reiziger staat centraal. We willen reizigers verleiden en steunen om de slimste en schoonste keuzes 
te maken bij hun reis. Uitgangspunt is dat iedere Gelderlander bereikbaar is en beschikt over de moge-
lijkheden om zijn of haar woon-, werk- en recreatiebehoeften in te vullen. Dat betekent niet dat elke rei-
ziger in Gelderland overal meerdere alternatieven heeft. Wel dat elke reiziger een passende vorm van 
vervoer tot zijn of haar beschikking heeft. In stedelijke gebieden benutten we de mogelijkheden van OV 
en actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen. En in minder-stedelijke gebieden kijken we naar de moge-
lijkheden om per fiets of auto richting de dichtstbijzijnde halte te gaan. Als dat niet kan of de keuze daar 
niet op valt, is het ook mogelijk om vanuit de dichtstbijzijnde (extra) halte de reis te starten. haltetaxiR-
RReis stopt bij elke bushalte en aanvullende haltetaxihaltes. 

Bedoeld als voor-en natransport van het openbaar vervoer 
haltetaxiRRReis is bedoeld als voor- en natransport van het openbaar vervoer 
(OV). Voor- en natransport gebeurt bij voorkeur lopend of fietsend. Maar de 
deeltaxi is een goede alternatieve vorm van vervoer. Soms delen reizigers een 
voertuig. Bus en aanvullende taxihaltes vormen de verbinding tussen een deel-
taxi en het openbaar vervoer. De deeltaxi doet daarom haltes en treinstations 
aan. 

Wat is een haltetaxiRRReis? 
Alle reizigers kunnen in Gelderland gebruik maken van haltetaxiRRReis. Je wordt met een duurzaam 
(zoveel mogelijk elektrisch aangedreven) voertuig vanaf een halte naar een andere halte gebracht. 
Dit is altijd in de richting die het best in jouw reis past, zodat je vanaf die plaats verder kunt reizen 
met het openbaar vervoer, of andersom. Indien uit de OV-toets blijkt dat er voor bepaalde verplaatsin-
gen tussen haltes geen passend OV-aanbod is (gedeeltelijk) met de bus of trein, dan kan er met 
de haltetaxi ook gereisd worden tussen haltes. 
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Halte taxiRRReis in Beemte 

Reizen houdt niet op aan de provinciegrens. 
haltetaxiRRReist bereikt ook belangrijke OV-overstap–punten zoals treinstations net buiten Gelderland. 
Denk aan treinstations zoals de stations Zwolle,Deventer, Mook-Molenhoek, ’s-Hertogenbosch, 
Gorinchem en Goor. 
 
Waar liggen de haltes? 
Haltes liggen wel altijd in OV-concessiegebieden van provincie Gelderland. Haltes zijn alle treinstations, 
alle (buurt-)bushaltes en goedgekeurde specifieke nieuwe haltes voor haltetaxiRRReis. 
 
Welke rit kan ik maken? 
Iedereen die zelfstandig kan en mag reizen met het openbaar vervoer, kan ervoor kiezen om een rit te 
maken met haltetaxiRRReis. En dit op momenten en/of locaties waar de bus en/of trein niet beschikbaar 
is. Vanaf elke halte kan naar andere haltes en aanvullende haltes, op basis van de OV-toets gereisd 
worden en andersom, zolang deze tussen 2 en 15 kilometer van de starthalte liggen. 
 
Wat zijn de openingstijden? 
De haltetaxiRRReis rijdt op de volgende tijden, die aansluiten bij de openingstijden van het OV: 
 
• Maandag tot en met vrijdag van 06:00 uur tot 01:00 uur; 
• Zaterdag, zondag en op officiële feestdagen van 08:00 uur tot 01:00 uur. 
 
Let op! Hierbij geldt dat 01:00 uur het laatste moment is dat je kunt vertrekken vanaf een halte en 
01:00 uur is ook het laatste moment is dat je kunt aankomen op een halte. Als je voor 09.00 uur ’s och-
tends bij een halte wilt aankomen of vertrekken, dien je een dag eerder vóór 22:00 uur te reserveren. 

Hoe werkt het reserveren? 
Een rit aanvragen kan via de reisplanner van RRReis en de RRReis-app, of telefonisch. Maak je voor het 
eerst een rit? Meld je dan eerst eenmalig aan. Voor een telefonische reservering vragen we een 
vergoeding bovenop de standaard belkosten. 
Reserveer de vertrek- en aankomsthalte(s). Vervolgens kies je de gewenste aankomst- of vertrektijd. 
Binnen enkele seconden wordt een OV-toets uitgevoerd en wordt berekend, hoe laat je wordt opge-
haald. Het kan zijn dat je alternatieve tijden krijgt aangeboden, die rond het gewenste tijdstip liggen, 
rekening houdend met de eventuele aansluiting. Dan pas beslis jij, of je de haltetaxiRRReis bestelt of 
niet. Via de reisplanner van RRReis en de RRReis-app, of telefonisch kan je meteen je reis plannen, 
boeken en betalen. Na bevestiging word je in de app via notificaties, per SMS of telefonisch op de hoog-
te gehouden met meerdere statusmeldingen van de rit, die naarmate het ophaalmoment dichterbij 
komt steeds nauwkeuriger worden. Op deze manier hoeft je dus nooit heel lang van tevoren bij een 
halte te wachten. Je betaalt op basis van de reisafstand direct bij reserveren, of in de haltetaxiRRReis 
bij de chauffeur. 
 
Hoe kan ik betalen? 
Je kunt op de volgende manieren afrekenen: 
• Via de reisplanner van RRReis en de RRReis-app, zodra dit technisch mogelijk is; 
• (Contactloos) pinnen; 
• Creditcard; 
• Automatische incasso. 
In de haltetaxiRRReis kan niet betaald worden met contant geld of een OV-chipkaart. Het studenten– 
reisproduct is niet geldig, net als OV-kortingsacties. OV-begeleiderskaarten zijn niet geldig. 

Wat kost een rit? 
De reizigersbijdrage is vastgesteld op 2 keer het reguliere OV-tarief. Dit houdt het volgende in (2022): 
• Opstaptarief: € 2,02 
• Kilometertarief: € 0,36 
Maximaal 2 kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis mee met een betalende begeleider van minimaal 
18 jaar. 
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Aktief Groep Disney feest 
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

Hieronder ziet u wat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen het stemgedrag is geweest van de kiezers 
die gestemd hebben in stembureau 65, het stembureau in dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland.  
 
Op 16 maart jl. kon er weer in het dorpshuis gestemd worden. Ook dit jaar werden de stemhokjes op-
gesteld in de gymzaal. De coronamaatregelen waren weliswaar veel minder streng dan vorig jaar, maar 
toch was het prettig om te kunnen beschikken over die grotere ruimte. We moesten echter helaas wel 
besluiten om ook dit jaar de Engelse dropjes achterwege te laten omdat het coronagevaar toch nog 
steeds dreigend genoeg was. 
 
We werden dit jaar voor het eerst geholpen door Gondy Siemelink en Luc Veldhuis. Deze twee nieuwe-
lingen konden rustig ingewerkt worden; de opkomst was namelijk niet zo hoog als bij de Tweede Ka-
mer-verkiezingen van vorig jaar toen er 729 stemgerechtigden kwamen stemmen. De dag verliep dus 
rustig en er gebeurden geen rare dingen. Er was zelfs geen enkele ongeldige of blanco stem te vinden 
in de stembus. Aan het einde van de dag verliep het tellen van de stemmen ook vrij vlot en samen met 
de nieuwelingen kunnen we als stembureauleden terugkijken op een soepel verlopen en gezellige ver-
kiezingsdag.  
 
Zoals u kunt zien is de uitslag aan de ene kant een goede afspiegeling van de landelijke trend: meer 
mensen stemden op een lokale partij. Daarentegen is de opkomst hoger dan in 2018 en dit was lande-
lijk dan weer niet het geval.  
 
De volgende verkiezingen staan gepland voor volgend jaar: het betreft dan de provinciale statenverkie-
zingen gecombineerd met de waterschapsverkiezingen. We zien u dan graag weer terug in Ons Huus en 
dan toch hopelijk écht weer met de oude vertrouwde Engelse dropjes.  
 
Graag tot dan en een hartelijke groet,  
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