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PCBO De Diamant – Beemte geniet van een welverdiende zomervakantie 
 
Onze laatste bijdrage van dit schooljaar is geschreven op een camping in de Vogezen, maar ook in de 
laatste Ratelaar van dit schooljaar willen we met u delen wat ons de laatste weken van dit schooljaar 
heeft beziggehouden. 
Het laatste stuk van het schooljaar is werkelijk omgevlogen. Wat is er in die laatste weken voor de zo-
mervakantie nog ontzettend veel gedaan en bereikt. 
 
Groep 7-8 was uitgenodigd voor de zwemchallenge. 
De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om te 
weten hoe het gesteld is met de zwemvaardigheid 
van onze kinderen wanneer zij aan het eind van de 
basisschool aankomen. Veel kinderen hebben al op 
hele jonge leeftijd zwemles gehad en ook zijn er 
steeds meer kinderen die na hun A of A en B diplo-
ma stoppen met het echte zwemmen. Daarbij horen 
ook de bijzondere verrichtingen zoals watertrappelen 
en door het gat zwemmen. Zodra de zwemlessen 
afgerond zijn, gaan de meeste kinderen over op het 
recreatiezwemmen (of zwemmen zelfs helemaal niet 
meer). Zij spelen en poedelen meer dan dat zij echt 
zwemmen, waardoor kinderen op latere leeftijd te 
maken kunnen krijgen met onzekerheid tijdens het zwemmen of ze worden overschat in hun kunnen. Juf 
Remke ging met ons mee. In twee groepen moesten de kinderen duiken, onderwaterzwemmen, door het 
gat, snorkelen, te watergaan terwijl je je hoofd boven water moest houden, onder een vlot door, over 
een mat heen, waterpolo, schoolslag, borstcrowl,  en rugcrowl laten zien. Niek was op deze dag jarig, 
dus tijdens de pauze hebben we voor hem gezongen en heeft hij getrakteerd. Is dat nog eens een vet-
gave verjaardag of niet?! Aan het eind ontving iedereen een certificaat, want iedereen was voor deze 
challenge geslaagd. Goed gedaan kanjers!  

De groepen 3-4-5 en 6-7-8 hadden nog een bezoekje aan Orpheus tegoed, wat was het leuk! Beiden 
groepen hebben genoten van een voorstelling waarin heel veel te zien en te horen was en waaraan ze 
ook nog konden meedoen. Groep 3-4-5 had op school voorbereidende lessen gedaan, waardoor ze het 
verhaal tijdens de voorstelling heel goed konden volgen. Groep 7-8 had alle tijd nodig om zich voor te 
bereiden op de eindmusical, dus zij hebben de lessen niet gevolgd. Gelukkig was de voorstelling er niet 
minder om. Ze werden meegenomen op een muzikale tijdreis en hebben super enthousiast meegedaan 
met alle interactieve opdrachten. Volgend jaar willen we graag weer meedoen. 
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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 

6-8     Rondje Beemte      Div. locaties 
10 en 24-8   Breiclub       Ons Huus 
12/13/14-8  Oranjefeest Beemte Broekland  Feestterrein 
27-8    Fokveedag       Terrein   
              dorpshuis 
7-9     Avondfietspuzzeltocht    Zijactief  
              de Vecht 
7 en 21-9   Breiclub       Ons Huus 
9-9     Release       Ons Huus 
24-9    OCBB Trekker toertocht   Ons Huus 

http://www.politie.nl
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Ovenheerlijk zomerrecept 

2,15,17   PCBO De Diamant Beemte 
5    Agenda 
9    Van de redactie 
11    BBVBB 
13    OCBB Trekker toertocht 
19    Sportvereniging DIO Beemte 
21    OVBB Volksspelen 
23    OVBB Kinderspelen 
25    Sociaal werker / Zijactief 
27    Puzzel 
28    Beheerder Ons Huus / winnaar puzzel 
29    Kerkdiensten 
30, 31   Rondje Beemte 
32, 33   Aardappelraapdag  
33    Opbouw wagen Oranjefeest 
34    Sportvereniging DIO Beemte 
35    Auto en fietspuzzeltocht 
36, 37   Campagne tegen drugslabs 
38    Kinderpagina 
39    OVBB oproep groepsfoto 
40    Oranjefeest 

Inhoudsopgave 

Gnocchi ovenschotel met romige kip (ong. 4 personen) 
 
Ingrediënten: 

4 eetlepels milde olijfolie 
800 gram verse gnocchi (bij de verse pasta’s in koeling te vinden) 
250 gram kastanje champignons 
350 gram kippendij filet 
250 gram cherrytomaten 
185 gram paturain cuisine knoflook/fijne kruiden 
100 gram geraspte belegen kaas 
 

Bereidingswijze: 
-Verwarm de oven voor op 200 graden 
 
-Verhit de helft van de olijfolie in een grote koeken-
pan en bak de gnocchi in 15 minuten goudgeel 
 
-Maak de champignons schoon en snijd ze in vieren. 
Snijd de kipfilets in blokjes. 
 
-Verhit de rest van de olijfolie in een hapjespan en 
bak de kipfilet 3 minuten op middelhoog vuu aan.  
 
-Voeg de champignons toe en bak deze 5 minuten 
mee. 
 
-Halveer de cherrytomaatjes en voeg samen met de 
gnocchi toe aan de kip. Roer de paturain hier ook 
doorheen en verwarm deze 1 minuut mee. Breng op 
smaak met een snufje peper. 
 
-Verdeel dit in een ovenschotel, kaas eroverheen en 
bak het in 15 minuten in het midden van de oven tot-
dat de kaas gesmolten is 

 
  EET SMAKELIJK!! 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 september 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 

 

Bij de lezer 

 

Di 4 + wo 5 okt  

Di 10 + wo 11 dec 

Beste lezers, 
 
De zomer is in volle gang, de zon schijnt volop en de schoolkinderen hebben lekker vakantie. Voor-
zichtig aan hoor je steeds meer dat men er even heerlijk tussen uit gaat. Fijn dat dit weer kan!  
 
Maar om leuke dingen te beleven, hoeven wij in Beemte Broekland niet ver van huis. Want bijvoor-
beeld aanstaande zaterdag kunnen we heerlijk mee doen aan “Het Rondje Beemte”. Een heerlijke 
fietstocht langs leuke en bijzondere adressen. Lees verder op in de Ratelaar de informatie en route 
hiervan.  
 
En dan een week later dan barst het feest eindelijk los! Wat hebben we dit gemist de laatste 2 jaar. 
Ons eigen Beemterfeest, het mag en het kan weer. Het bestuur en de vrijwilligers zijn er druk mee. 
Ze roepen ons op om na de volksspelen massaal op de foto te gaan. Dus laten we ervoor zorgen dat 
de groep te groot is om in beeld te krijgen.  
 
Is gymnastiek uw hobby? En heeft u toevallig nog iets tijd over? DIO is opzoek naar een leidster voor 
de senioren gym. Misschien leuk voor iemand uit onze buurtschap, of misschien kent u iemand? 
Neem dan contact op met DIO. 
 
Ik wens u namens de redactie allemaal een fijne zomer toe. Laten we samen genieten in onze mooie 
buurtschap.  
 
Ook deze keer weer veel leesplezier namens ons. 
 
Marjan van Assen  
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

Werkgroep gebiedsvisie Beemte-Broekland 

Bericht vanuit het bestuur Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland 
 
Beste buurtbewoners,  
 
We genieten allemaal momenteel van de zomer in onze achtertuin of op vakantie. Maar als bestuur den-
ken we ook al weer aan dat wat de komende periode op de agenda staat en wat ons daarin bezig houdt. 
Hier nemen we u graag bij mee.  
 
Allereerst hebben we in de vorige Ratelaar een dringende oproep gedaan voor meer bestuursleden. Met 
de opdracht die onze leden ons gegeven hebben in de laatste ALV om een prominente rol te spelen in de 
op te stellen integrale gebiedsvisie, kunnen we niet de taken blijven uitvoeren die we doen met slechts 3 
bestuursleden. Helaas hebben we nog geen positieve reacties gehad op de oproep voor bestuursleden en 
hebben de tips voor bestuursleden nog niet geleid tot versterking van ons bestuur.  
 
Wanneer we eind september nog geen nieuwe bestuursleden hebben gevonden zullen we in gesprek 
gaan met de leden hoe we vereniging anders kunnen organiseren zodat we wel een orgaan binnen 
Beemte Broekland houden die de belangen van het gebied naar de gemeente blijft behartigen. We ho-
pen uiteraard dat we alle activiteiten die we nu ondersteunen kunnen blijven voortzetten, maar dat is op 
dit moment allerminst zeker. Daarom nogmaals de oproep: wie doet mee? Zodat we ervoor kunnen zor-
gen dat de BBvBB niet zal verdwijnen in haar huidige vorm? Alleen met elkaar kunnen we onze activitei-
ten voortzetten, voor het hele gebied!  
Meer informatie? Mail naar bb.beemtebroekland@gmail.com of bel met Annemieke Ligt 06 41235795  - 
Ineke Ganzevles - 06 50826413  Aalt Schouten - 0623368988.  
 
Ondertussen kunt u lezen in deze Ratelaar dat de werkgroep gebiedsvisie van de BBvBB druk bezig is 
met het uitzetten van de lijnen voor de op te starten gebiedsvisie, zodat als deze straks gaat starten er 
ook een goed fundament staat vanuit de omgeving. Wij als bestuur denken al weer na over de begroting 
voor het volgende jaar, en bereiden wij de bijeenkomst voor met (gebieds)wethouder van den Berge die 
eind september op bezoek komt om kennis te maken met Beemte Broekland. Heeft u punten die aange-
dragen zouden moeten worden bij de wethouder? Dat mag gaan over allerhande zaken in onze leefom-
geving. Laat het vooral weten via het welbekende mailadres bb.beemtebroekland@gmail.com. Wij horen 
graag van u!  
 
Geniet nog van de zomer en wij komen graag in contact met u! 
 
Hartelijke groet, bestuur BBvBB 
Aalt, Ineke, Annemieke 

Graag praten we u even bij over de stand van zaken. De werkgroep is vrijwel wekelijks bij elkaar ge-
weest om lijnen uit te zetten met onder meer aandacht voor grote onderwerpen zoals de positie van 
boeren in het gebied, huisvesting en veiligheid. Maar bijvoorbeeld ook snippergroen staat op de agen-
da.  
 
Graag willen we na de vakantie uw mening horen over diverse onderwerpen. Dat zullen we doen met 
een hele serie vragen. Om de twee weken verspreiden we twee (meerkeuze) vragen onder de inwo-
ners van het gebied. U kunt uw antwoorden anoniem geven. Als we dan twee nieuwe vragen versprei-
den geven we meteen de resultaten door van de eerste ronde. Zo hopen we goed beslagen ten ijs te 
komen als we met de gemeente praten over de gebiedsvisie. 
 
De vragen zullen verspreid worden via de app-groepen Beemte-B, Wel en Wee, Beemte Broekland op 
Groen, de Ratelaar, via bij ons bekende emailadressen, de Ratelaar, www.deratelaar.nl en Facebook. 
Laat uw stem horen! 
 
Sander van Essen, Janine van der Deure en Ingrid Buthod 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
http://www.deratelaar.nl
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OCBB 

9de Toertocht van de OCBB 24 september 2022  
 
Trekker liefhebbers als alles weer een beetje mee zit, gaan wij 24 september onze 
9de toertocht verrijden. Binnen ons bestuur heeft er een kleine maar wel belangrijke 
verandering plaatsgevonden,  waar wij als het aan ons ligt jaren mee vooruit kun-
nen, Erik Vos heeft zich beschikbaar gesteld voor het bestuur. Erik bedankt en hope-
lijk vele vruchtbare trekker jaren. Ook nieuw is dat wij met nieuwe regels te maken 
hebben, zo wil de gemeente Epe niet meer hebben dat wij gebruik maken van de 
zandwegen in hun gemeente. (en zo wordt er steeds iets aan onze hobby ge-
knabbeld) Het is best een aderlating zeker omdat Jan Wolters nogal moeite heeft 
gedaan om zoveel mogelijk gebruik te maken van zandwegen. Dit zijn meestal de 
mooiste wegen om te rijden, wat betreft natuur en onbekendheid. Maar ook hebben 
andere weg gebruikers dan het minste last van ons, omdat zij deze wegen omzeilen. 
Echter het is niet anders en wij hebben ons er maar bij neer te leggen, en de route 
zo te maken dat wij deze wegen omzeilen wat uiteraard niet mee valt. Het is een uit-
daging die wij liever niet aan gaan. 
 
Het besluit is genomen binnen de club om niet meer dan 75 trekkers toe te laten, 
(onder trekkers wordt verstaan, trekkers die voor het reguliere boerenbe-
drijf bestemd zijn of waren) dit om zo min mogelijk verkeersoverlast te geven en 
de doorstroming te bevorderen. Het inschrijven kan dus weer. Wat de kosten betreft 
deze zitten al een paar jaar onder druk, en daarom is besloten om het inschrijfgeld 
iets te verhogen. Wat krijg je ervoor!! Koffie, krentenbrood, blikje drinken, BBQ  een 
herinnering en natuurlijk een mooie route (zonder zandhappen). Opgave kan tot 
15 augustus. 
 

Rijden met BBQ  en herinnering 22.50 euro.  Bijrijders met BBQ en her-
innering 15.00 euro. Rijders / bijrijders zonder BBQ wel herinnering 
12.50 euro. Het betreffende bedrag overmaken op rekening nummer 
NL63RABO 0103120106   t.n.v.  J. Gerritsen onder vermelding toertocht 
2022 en aantal personen. De inschrijving gaat in als het bedrag is over-
gemaakt. (dit omdat er anders kosten gemaakt worden waar geen in-
komsten tegenover staan ) Vol=Vol 
 
Verzamelen vanaf 9.15 op het terrein achter Dorpshuis Ons Huus Beemterweg 25A 
bij fam. de Boer. Zij hebben het terrein helemaal ingeplant dus let op dat hier geen 
schade aan ontstaat, zodat wij nog vele jaren gebruik mogen maken van deze loca-
tie. Waarna even aanmelden in het Dorpshuis. Zoals voorgaande jaren gaan wij om-
streeks 10.15 vertrekken en hopen op mooi weer. Wij hopen omstreeks 14.30 weer 
op de locatie te zijn. 
 
Namens de OCBB een mooie Toertocht gewenst 
Frits Bouwmeester      

06-83551109     

mail:  oldtimerclubbb@gmail.com 
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 

In juni hebben alle kinderen hun portfolio mee naar huis gekregen en zijn ook alle portfoliogesprekken 
gevoerd. Wat leverde dit weer veel mooie gesprekken waarin kinderen zelf heel goed konden aangeven 
waar ze trots op zijn, aan welke doelen ze willen gaan werken en wat ze daar voor nodig hebben. Hier 
gaan we volgend schooljaar zeker mee aan de slag! 

 
 
Ook konden we als school eindelijk weer mee-
doen aan de avond 4-daagse en dat hebben we 
geweten! Wat was er veel animo. Zo gezellig!  
 
Iedere avond liepen er kinderen met hun bege-
leider(s) in een grote groep mee. Bij de pauze-
plekken stonden leerkrachten en (groot)ouders 
klaar met koffie, water, limonade, wikkie en 
iets lekkers. Op zaterdag wat de intocht en kre-
gen de kinderen een medaille en een roos.  
 
Het was af en toe behoorlijk warm, maar ieder-
een heeft het heel goed volgehouden. Super! 
 

Helaas gaat het eind van het schooljaar ook altijd weer gepaard met afscheid nemen. Afscheid van kin-
deren die onze school verlaten, maar ook van stagiaires en leerkrachten.  
Er is hier in de eigen groepen of met de hele school op een mooie manier aandacht aan besteed. We 
hopen dat ze een fijne en leerzame tijd bij ons hebben gehad en dat ze met een goed gevoel aan ons 
terug blijven denken. Heel veel plezier op jullie nieuwe plek. 
Gelukkig mogen we volgend schooljaar ook weer nieuwe kinderen, juffen en stagiaires ontvangen. We 
hopen dat zij een fijne tijd bij ons tegemoet gaan. 

Groep 8 is vanaf de meivakantie heel actief aan de slag gegaan met het oefenen van de eindmusical. Na 
de audities en de rolverdeling, waarbij er ook rollen en optredens bedacht waren voor de kinderen van 
groep 5 en 6, is iedereen thuis hard aan de slag gegaan om de teksten uit het hoofd te leren. Wat ken-
den veel kinderen al snel heel veel tekst uit hun hoofd, zo knap! Keurig volgens schema konden we 
gaan zingen en spelen zonder tekst en de laatste 2 weken hebben we geoefend met posities en dansjes 
die spontaan ontstonden. Iedereen zette zijn/haar beste beentje voor. We stonden open voor feedback 
en probeerden er echt samen een geweldige musical van te maken. 
 
En toen kwam het er aan het eind van het schooljaar eindelijk van: Ons pleinfeest! Wat was het super 
gezellig om elkaar te ontmoeten op deze manier. Samen spelletjes spelen, samen iets drinken en eten, 
samen eindelijk weer eens gezellig bijkletsen. Met een heus rad van fortuin en live optredens van dj Jur-
re en een aantal kinderen op ons ‘open talenten podium’ was het een groot succes en hebben we heel 
veel positieve reacties mogen ontvangen. Een big shout out naar de organisatie en iedereen die hierin 
een bijdrage heeft geleverd! 
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Pcbo De Diamant - Beemte 3 

Dan was er ook nog de groep 8 activiteit. Groep 
8 ging hiervoor met de moeder van Alex, de 
moeder van Daniël en juf Miriam naar Bussloo. 
Eerst stonden de moeder van Femke en de 
moeder van Jurre ons ergens op te wachten 
voor een gezellige en lekkere Picknick. Daarna 
zijn we naar Bussloo gereden. De kinderen gin-
gen lekker zwemmen, terwijl de volwassenen 
aan de koffie zaten. Vervolgens hebben we in 
twee groepen een escaperoom gespeeld. De 
meiden wisten net op tijd uit de jungle te ont-
snappen, de jongens hebben helaas net niet 
weten te voorkomen dat Amsterdam werd plat-
gebombardeerd… Daarna was er nog genoeg 
tijd om te zwemmen en patat te eten. Op de 
terugweg moesten we stoppen, omdat er een 

Dinsdagmiddag voor de eindmusical konden de kinderen eindelijk gaan 
oefenen op het podium. Toen zagen de anderen ook voor het eerst hoe 
geweldig het podium eruitzag, wat door de kinderen van groep 8 en hun 
ouders gemaakt was.  
Ze hebben geoefend met alle kleding en attributen en bepaalden samen 
waar en hoe iedereen op moest komen of af moest gaan. Ze waren klaar 
voor de generale voor groep 1 t/m 4 op woensdagochtend.  
Voor de pauze hebben de spelers nog even wat geoefend met de micro-
foons en toen was het zo ver. De juffen en kinderen kwamen binnen en 
iedereen deed heel erg goed zijn best. Wat ging de generale al goed! Met 
nog een paar kleine tips van de juffen, was het die avond eindelijk zover 
en konden alle gasten genieten van een geweldige musical! 
 
Groep 8 neemt afscheid met een geweldige musical-avond! 
 
Alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes, juffen en wie nog meer uitgenodigd 
waren kwamen vanaf 18:45 uur de zaal binnen en zochten een plekje… Wat was het een volle zaal! De 
zenuwen begonnen toen toch wel een beetje te borrelen, maar toen ze eenmaal van start gingen, was 
dat allemaal weg! Iedereen speelde, zong en danste de sterren van de hemel. Ze kregen het publiek in 
de benen met liedjes als ‘van links naar rechts’ en de ‘ketshupsong’. Aan het eind waren er partypop-
pers en een staande ovatie. Meer dan verdiend! Chapeau toppers! 
Na de musical was er even pauze. De kinderen van groep 5 en 6 gingen naar huis en de juffen zetten 
alles klaar voor het officiële deel van de avond. juf Miriam had voor alle kinderen die afscheid namen 
van groep 8 een verhaaltje geschreven. Ze kregen een bijbel, een kaart met een foto en een roos. Van 
hun ouders kregen ze een herinneringsboek voor later.  
Voor de gezinnen die afscheid namen was er een mooie diamant om hen te bedanken voor alle inzet en 
al het vertrouwen dat wij keer op keer van ze ontvingen.  
De ouders en kinderen hadden zelf ook iets geregeld. Zo was er een ABC-tje, kreeg de school een mooie 
paraplu met de kinderen erop (Aju paraplu) en waren er bloemen voor de juffen en de meester.  
Vervolgens heeft iedereen samen opgeruimd en kon iedereen zelf bepalen hoelang hij/zij nog wilde blij-
ven om wat te drinken. Wat een topavond! Echt een afscheid om nog heel lang met een trots gevoel op 
terug te kijken. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt, ontzettend bedankt! 
 
U ziet het, we hebben weer veel met elkaar mogen beleven de afgelopen periode. Nu genieten we van 
een welverdiende vakantie en we hopen dat er ook volgend jaar weer heel veel nieuwe, leuke, inspire-
rende en actieve dingen komen om ons leren weer tot een feestje te maken. Tot een volgende Ratelaar! 
Heel veel zonnige groeten van alle kinderen en juffen van Pcbo De Diamant – Beemte. 
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Volksspelen 
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Sociaal werker 

Zijactief de Vecht 

Zijn uw uitgaven niet meer in balans met uw inkomsten?  
 
De afgelopen tijd zijn er veel dingen duurder geworden, wat bij veel mensen zorgt voor geldzorgen. 
Ook in Beemte Broekland zijn er mensen die in armoede leven. Er is niet genoeg geld voor gezond 
eten en drinken. Schulden ontstaan en daarover is vaak schaamte. Misschien heeft u hier zelf mee te 
maken of speelt dit bij een vriendin, buurman of kennis. Weet dan dat er mensen zijn die u willen hel-
pen, die zicht hebben op de voorzieningen die u mogelijk kunt gebruiken. 
 
Ook als u het normaal gesproken financieel wel redt en er nu onverwacht te veel te gelijk op u afkomt 
kan er hulp geboden worden. Zo kan er bijzondere bijstand aangevraagd worden, er kan een lening 
bij de Stadsbank aangevraagd worden of u kunt als deze mogelijkheden niet gebruikt kunnen worden 
een beroep doen op het Noodfonds. Het Noodfonds kent bedragen toe voor onverwachte kosten.  
 
Er is altijd een gesprek mogelijk met Ilona Boom, de maatschappelijk werker, als geldzorgen voor 
angst, spanningen en stress zorgen. Vaak is er sprake van een gemis aan overzicht en (een toename 
aan) psychische klachten.  
 
Soms is advies genoeg maar mocht het nodig zijn dat Budgetbeheer of een schuldregeling nodig zijn, 
kan ik u in contact brengen met schuldhulpverleners van gemeente Apeldoorn. 
 
Tip: Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u recht op €800 energietoeslag van de gemeente 
Apeldoorn. Kijk op www.apeldoorn.nl/energietoeslag   
 
Neem gerust contact op! 

 
Ilona Boom 
i.boom@stimenz.nl  
06-30146504 

 

Zijactief de Vecht 
 
Op 8 juni was de avondfietspuzzeltocht gepland. Helaas kon dit niet doorgaan want de regen kwam 
met bakken uit de lucht. De nieuwe datum is 7 september. Dan kan er al gestart worden vanaf 17.45 
uur omdat het dan al wat vroeger donker is. Startpunt Antoniuskerk.  
 
Kosten € 10.00 p.p. Leden moeten zich wel opnieuw opgeven voor 24 Augustus. Breng gerust uw 
buurvrouw of vriendin mee. De route is ongeveer 23 km. 
 
De dagfietstocht was een groot succes. Prachtig weer een mooie route en leuke stops onderweg. Bij 
o.a. Eet Tapperij Bijsterbosch, de Ossenstal, Veluws Eethuisje waar we konden midgetgolven en tot 
slot een diner bij Slimmerick. Het was trappen en happen. Je komt toch altijd nog weer op weggetjes 
waar je anders nooit komt. De route ging via Terwolde, Welsum, Oene naar Epe en weer terug naar 
de Vecht.  
 
Degenen die deze tocht hebben uitgezet, heel erg bedankt! 
 
Groetjes Janny  

http://www.apeldoorn.nl/energietoeslag
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Puzzel 

Stuur uw oplossing voor 15 September op naar deratelaar@gmail.com of  

doe hem in de brievenbus bij Beemterweg 20 en maak kans op een leuke prijs! 

Naam:_________________________________________ 
Leeftijd:________________________________________ 
Adres:_________________________________________ 
Telefoonnummer:________________________________ 

mailto:deratelaar@gmail.com
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Prijswinnaar puzzel 

De zomer is in volle gang. Op het moment van schrijven tikken we al een temperatuur aan van 34 gra-
den (einde ochtend)….en het wordt ca. 38 graden…pffff 
Zo het nu lijkt is het maar 1 dag zo extreem heet, gelukkig! 
 
Door het mooie weer staat de tuin ook in volle bloei; we krijgen hier veel complimenten over van onze 
gasten ☺ 
 
Zaterdag 6 augustus: Rondje Beemte gaat door! Dit is een heerlijke fietstocht langs leuke en bijzonde-
re adressen in het landelijke gebied van Beemte Broekland en het Weteringsbroek. Onderweg ben je 
welkom bij deelnemers die hun kunst, hobby en/of ambachten aan je laten zien. 
 
De Oranjevereniging heeft weer een spetterend feest georganiseerd, en wel in het weekend van vrij-
dag 12 t/m zondag 14 augustus. 
 
Op zaterdag 27 augustus vindt de jaarlijkse fokveedag plaats op het terrein naast het dorpshuis. Neem 
gerust een kijkje bij de koeien en de kalfjes. 
 
De oldtimertoertocht start en eindigt op zaterdag 24 september bij het dorpshuis.   
 
In het zomerseizoen is het dorpshuis van woensdag t/m zondag geopend vanaf ca. 10.30 uur tot zo-
lang het gezellig is. 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus. 
Ben & Gina 
 
Vanwege het Beemterfeest is het dorpshuis  
gesloten van 12 t/m 14 augustus. 
 

Beheerder Ons Huus 

De prijswinnaar van de woordzoeker was mevrouw 
Dineke Hertgers van de Broeklanderweg. Of zoals 
veel mensen het kennen "het Bouwmeesterstroatje".  

Mevrouw vermaakt zich met puzzelen. Op tafel een 
legpuzzel, sudoku en natuurlijk 6x per jaar onze puz-
zel uit de Ratelaar.  

Ga zo door en laten er nog veel winnaars volgen. 
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Parochie St. Antonius van Padua  

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

Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 

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

Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
 

06-7 augustus viering in Apeldoorn of Twello 
zaterdag 13 aug Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
maandag 15 aug Maria ten Hemelopneming viering in Twello of Apeldoorn 
 20 en 21 aug viering in Twello of Apeldoorn  
27 en 28 aug viering in Twello of Apeldoorn 
zaterdag 3 sept viering onder voorbehoud 
10 en 11 sept viering in Twello of Apeldoorn 
zaterdag 17 sept Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
24en 25 sept viering in Twello of Apeldoorn 
 

Twello zondag om 9.00 uur 
Zondag 7 aug. Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 14 aug.  Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Maandag 15 aug om 9.00 uur een Eucharistieviering met H Hermens 
Zondag 21 aug. Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 28 aug Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 4 sept viering  met ??? 
Zondag 11 sept viering met??? 
Zondag 18 sept Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 25 sept Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 2 okt Franciscusdag in Apeldoorn 
 
 Zondag 14 augustus tentviering op de Beemte om 11.00 uur 
 
Met het thema” de Wereld is van iedereen” 

Aug. 2022:   

07 aug.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. C. Bochanen, Deventer 
14 aug.*  10.30 uur Oec. kerkdienst  Ds. A.J. Al - van Holst 
21 aug.  10.00 uur Kerkdienst      Ds. J. Ter Avest, Rheden  
28 aug.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. mw. I. de Zwart, Deventer   
 
Sept. 2022: 
04 sept.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. J. Lammers,  Beekbergen 
11 sept.**  10.00 uur Kerkdienst  Ds. A. J. Al - van Holst  
18 sept.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. J. Kappers 
25 sept.  10.00 uur Kerkdienst  Dhr. E. Fokkema,  Twello 
02 okt.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. mw. L Kraan 
 
* Deze oecumenische  viering zal i.v.m. het Beemter Oranjefeest  
gehouden worden in de feesttent op het terrein achter Ons Huus.   
Muzikale medewerking wordt verleend door Zwier v.d. Weerd, zang  
Anniek van Dam van Oosterom, panfluit. Het keyboard wordt bespeeld  
door Jan-Kees Karels.  
 
Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie.  
 
**Startzondag met medewerking van  het koor “In Between” onder leiding van Martin Rothengatter 
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Rondje Beemte 

Het Rondje Beemte 2022 is…. rond!!  
Fiets mee op zaterdag 6 augustus 
 
Dit jaar gaat het weer gebeuren: het Rondje Beemte. Naast de deelnemers van het eerste 
uur hebben we dit jaar ook nieuwe namen en adressen in het Rondje. Twaalf adressen in 
totaal. Niet te lang blijven plakken dus, anders kom je niet rond!!  
 
Rondje Beemte?  
Voor wie voor het eerst hoort van Rondje Beemte: dit is een heerlijke fietstocht langs leuke en bijzon-
dere adressen in het landelijke gebied van Beemte/Broekland en het Weteringsbroek. Onderweg ben 
je welkom bij deelnemers die hun kunst, hobby en/of ambachten aan je laten zien. Wie dat zijn? Dat 
staat op www.onshuus.nl/rondjebeemte.  
 
Lekker gevarieerd 
Het aanbod is weer even gevarieerd als aantrekkelijk: 
houtdraaien, lokale geschiedenis, plantaardige objec-
ten, schilderijen, fotografie, ambachtelijke meubelres-
tauratie, tuinen en nog veel meer!! Op elk adres is het 
de moeite meer dan waard om een kijkje te nemen. 
Tussen 11 en 17.00 uur ben je van harte welkom bij de 
deelnemers.  
 
Horeca 
Bij dorpshuus Ons Huus is ook van alles te bewonde-
ren. Terras en café zijn geopend, alles staat klaar om 
de fietsers te verwennen met onder andere koffie met 
gebak, soft-ijs, snacks en een (fris)drankje.  
 
Routekaartje 
Het routekaartje wordt in Beemte/Broekland huis-aan-
huis bezorgd en je vindt het digitaal op:  
www.onshuus.nl/rondjebeemte 
www.facebook.com/rondjebeemte 

http://www.onshuus.nl/rondjebeemte
http://www.onshuus.nl/rondjebeemte
http://www.facebook.com/rondjebeemte


De Ratelaar - augustus 2022 - Pagina 31 
 

 

 

Rondje Beemte 
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Aardappelraapdag 

2e editie Aardappel raapdag wederom groot succes! 
 
Na het succes van vorig jaar organiseerden Ruud en Antoinet Vossebeld op  
zaterdag 2 juli wederom een aardappel raapdag. 
 
Iedereen was welkom en de opkomst was boven verwachting.  Men kon zelf 
aardappelen rapen en uitzoeken op het land, waarna ze in grote gele bakken 
gewassen konden worden.  
 
Westrik Snacks bakte de aardappelen tot heerlijke frietjes, die daarna lekker 
opgegeten konden worden. Tevens konden er aardappelen gekocht worden.  
 
Ook waren er dit jaar diverse kraampjes van collega ondernemers die allerlei streekproducten verkopen. 
Zo waren Pluimveebedrijf Huis in ’t Veld uit Wenum met eieren aanwezig, Thea en Gerard Bouwmeester 
met honing en appelsap. De molen uit Terwolde verkocht diverse meel en bakmixen, en Huijskes en Ho-
ven uit Achterveld was er met een kraampje vol geitenmelkzeep. Bij Melktap Veldhuis kon er melk ge-
proefd worden en maatschap Hopman had lekkere vlees hapjes van eigen vleesvee mee gebracht.   
Daarnaast was Pascal Buthod Girard aanwezig met diverse zelfgemaakte houten producten, zoals snij-
planken, wijnrekken en bloembakken. Zelf hadden Ruud en Antoinet, iemand uitgenodigd om van kleine 
aardappeltjes een heerlijke proeverij te maken. 
 
Voor de kinderen was er iemand aanwezig om te schminken, dit werd ook goed bezocht gezien de rij die 
stond! 
 
Elke zaterdag verkopen Ruud en Antoinet aardappelen aan huis. 
De openingstijden zijn van 10.00 tot 13.00 uur of op afspraak. De aardappelen worden vers gerooid van 
het land. De première aardappel is een vastkokende aardappel met een kruimige smaak, die lekker is 
om te koken, bakken en om te frituren. Tevens is deze aardappel geschikt voor stampotten. 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op Instagram of op onze Facebookpagina ‘Piepers van Ruud’ 
of neem contact met ons op via info@huismanvossebeld.nl 
 
Aanwezig geweest op onze aardappelraapdag, maar vergeten de enquête in te vullen? 
Wij horen nog graag uw reactie voor 12 augustus!  
 

 
 
 
  

mailto:info@huismanvossebeld.nl


De Ratelaar - augustus 2022 - Pagina 33 
 

 

 

Opbouw wagen optocht OVBB 75 jaar 

Ook door de ouders en kinderen van de Beemterschool wordt er al hard gewerkt aan een mooie kar 
voor de optocht op zaterdag 13 augustus! 
 
De plannen zijn bedacht, de versieringen worden gemaakt en zo zijn we samen aan de slag gegaan.  
Zij genieten van de voorpret, hopelijk doen jullie het ook! 

Aardappelraapdag 
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Fiets en autopuzzeltocht 

Fiets & Auto puzzeltocht Aktief Ons Huus groep 
 
Het was een mooie zonnige zondagmiddag 3 juli. Een 80 deelnemers kwamen zo zoetjes aan met auto 
en fiets richting het Dorpshuis. Even zitten op het terras en sommigen betaalden en vertrokken direct. 
De Autotocht ging richting Wenum, Vaassen, Emst, Wissel, Heerde, Oene enzovoort. Wat een mooie 
tocht! En onderweg een spelletje en een lekkere versnapering.  
 
De fietstocht ging ook via Wenum, Vaassen, Wenum en weer richting Ons Huus. Onze dank aan Frits 
Bouwmeester die ons weer heeft geholpen. Hij weet zo veel mooie plekjes te vinden in onze omgeving. 
Onderweg een ijsje bij camping de Bosrand en bij terugkomst is er altijd weer het overheerlijke broodje 
kroket. Ook dit jaar weer te danken aan de BBvBB. Onze dank daarvoor. Zo kunnen wij met een kleine 
bijdrage toch een leuke middag verzorgen. Nog gezellig een drankje doen op het terras, zo werd deze 
middag leuk afgesloten. 
 
Hopelijk weer tot volgend jaar! 
 
Prijswinnaars Autotocht:  1e  Familie Freriks 
           2e Marike de Groot en zus 
Prijswinnaars Fietstocht:  1e Familie Simons 
           2e Familie van de Rijt 
 
Namens de Aktief Ons Huus groep. 
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Campagne tegen drugslabs 
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Kinderpagina 
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