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Pcbo De Diamant - Beemte 1 

 
Vanuit de directie van PCBO De Diamant – Beemte 
 
Dag lezers van de Ratelaar, 
Het is alweer enige tijd geleden dat ik een stukje mocht schrijven voor 
de Ratelaar. Graag geef ik u een inkijkje waar we op dit moment mee 
bezig zijn. 
 
Zoals u weet werd onze kerstvakantie dit jaar met een extra week ver-
lengd. Gelukkig konden we ons kerstfeest samen vieren en zelfs op ge-
paste wijze lunchen met elkaar, zodat we het jaar toch nog op mooie 
wijze samen af konden sluiten. Aan het eind van de vakantie kwam het 
geweldige bericht dat we niet langer thuis hoefden te blijven maar dat 
we weer naar school mochten. Wat een feest!! 
Op dit moment zijn we druk bezig met Cito toetsen en krijgt groep 8 
hun definitieve advies om richting het voortgezet onderwijs hun nieuwe 
school te kiezen. Ook al heeft het voortgezet onderwijs allerlei regels en 
richtlijnen in verband met Corona het blijft een leuke spannende stap. 
 
Binnenkort krijgen de kinderen weer hun portfolio's mee om te laten zien waar ze trots op zijn en hoe ze 
zijn gegroeid. De juffen zijn hier erg druk mee maar het resultaat is altijd weer zeer de moeite waard.  
 
In het voorjaar (wij snacken naar mooi weer, u vast ook) hopen we samen met de ouders ons school-
plein op te knappen. We gaan samen met ouders en kinderen brainstormen wat voor een ideeën er zijn 
en wat we samen kunnen verwezenlijken. Ik hou u op de hoogte! Voor nu wens ik u het allerbeste! 
 
Met vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List 

PCBO De Diamant-Beemte blikt terug 
 
Wat is er veel gebeurd sinds de herfstvakantie. Graag delen we met u wat wij allemaal hebben beleefd 
tot aan nu. Wij hopen dat u op die manier ook een beetje kunt meegenieten van alle leuke en minder 
leuke dingen die wij hebben meegemaakt. Veel leesplezier! 

 
Helaas hielden ook wij Corona niet buiten de deur. Onze deuren moesten 2 dagen dicht om plaats te 
maken voor thuisonderwijs. Alle kinderen gingen hard aan de slag. Sommige kinderen vonden elkaar in 
onze classroom. Hier konden we met elkaar bijpraten over wat er gebeurde, konden we vragen stellen, 
werkten we met de camera aan en de microfoon uit, hielden we samen pauze en hebben we ook veel 
gelachen en was het echt gezellig. De kinderen werkten aan de vakken taal, spelling en rekenen, maar 
er waren ook tekenopdrachten en er was een herfst-challenge. Gelukkig mochten we al heel snel weer 
terug naar school, wat we toch allemaal fijner vinden. 
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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) 

11-2   Release (jongerenavond)   Ons Huus 
25 t/m 27-2 Carnavalsweekend Vrogge Reuiers De Vecht 
11-3   Release  (jongerenavond)   Ons Huus 
16-3   Gemeenteraadsverkiezingen   Ons Huus 
 

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

2,23,27,34,35  PCBO De Diamant Beemte 
7    Dorpshuisvereniging Ons Huus 
9    Van de redactie 
11    Nieuw historisch boek Frits Bouwmeester 
13    Hartslag NU App—AED 
15    Aktief Ons Huus Groep 
17    SKGB brede school Antoniusschool De Vecht  
19    Kerken 
21    Puzzel 
25, 35   Kinderpagina 
29    Gemeente Apeldoorn 
    Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 
30,31,32,33  Brief aan politieke partijen 
36    Release    
 

Inhoudsopgave 

                                              
 
 
In dit nieuwe jaar willen we u natuurlijk eerst de beste wensen meegeven. 
 
In november 2021 was het de bedoeling een ledenvergadering te houden maar helaas kon dit om de 
bekende redenen niet doorgaan. Alle verenigingen zijn in kennis gesteld van dit besluit en hebben het 
jaarverslag en financieel verslag per mail ontvangen. 
 
In het jaarverslag stond natuurlijk het vertrek van Henk Spaan. Gelukkig hebben we deze lege plaats op 
kunnen vullen en maakt nu mw. Lou Langelaar- Riksman deel uit van het bestuur. Uiteraard zijn we 
daar heel blij mee: een frisse wind en  nieuwe ideeën. 
 
Wat het komende jaar gaat brengen weten we nu nog niet maar wel dat er een inhaalslag nodig zal zijn. 
Immers het dorpshuis zit nu alweer vanaf december dicht en eigenlijk is dat gewoon funest voor zowel 
de ondernemer als de verenigingen en andere gebruikers. 
 
We willen hier dan ook een pleidooi houden : mag het dorpshuis weer open? Maak er dan ook gebruik 
van als vereniging, bedrijf of particulier. Er zijn, in overleg met onze beheerder, zoveel mogelijkheden 
om uw vergadering, training of feestje bij Ons Huus te houden. Laten we weer de huiskamer van het 
dorp zijn voor iedereen! 
 
 
Tot ziens! 
 
Lou ,Jorrit, Arnold, Fred, Mettie 
samen het bestuur van DHV Ons Huus 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 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 5 + wo 6 april  

Di 31 mei + wo 1 juni 

Di 2 + wo 3 aug 

Di 4 + wo 5 okt  

Di 10 + wo 11 dec 

Beste lezers, 
 
Namens de redactie wensen wij u allereerst al het beste toe voor 2022. Wij gaan met plezier weer aan 
de slag met het maken van dit mooie streekblad, dat vanaf nu 6 keer per jaar zal verschijnen. Wij hopen 
dat u ons helpt met het aanleveren van informatie, zodat we iedereen in onze buurtschap met al het 
nieuws bereiken. 
 
Helaas nog steeds niet veel activiteiten vanwege de corona maatregelen, maar we houden de moed erin. 
Frits Bouwmeester heeft de smaak te pakken, hij stuurt ons een aantal foto’s van het volgende boek 
waar hij aan is begonnen. Een boek met vooral veel foto’s met daarbij een uitgebreide tekst. We zijn be-
nieuwd! 
 
Op pagina 30 t/m 33 treft u de brief aan die de redactie ontving van BBG. Deze is gericht aan de politie-
ke partijen over de zonnepanelen. 
 
Senna heeft voor deze Ratelaar een leuke kinderpagina gemaakt. Hij doet een MAS stage 
(maatschappelijke stage voor school) en helpt ons daarom ook een aantal uren met de Ratelaar. Fijn dat 
de jeugd in Beemte Broekland ook meehelpt aan de Ratelaar. Ken je nog iemand die ook een MAS stage 
moet lopen? Ook in je eigen buurt kan je dus iets betekenen. 
 
De puzzel was het afgelopen jaar ook een succes. Dus hier gaan we voorlopig ook gewoon mee door. De 
inzendingen stromen binnen. Deze keer ging ik op bezoek in Zuidbroek bij dhr. Oortwijn, hij was in de-
cember de winnaar van de puzzel. Wat leuk om te zien dat ze ook in Zuidbroek de Ratelaar lezen. Deze 
meneer krijgt hem via Anton Hafkamp die vroeger deel uit maakte van de Buurt- en Belangenvereniging.  
 
Verder in deze Ratelaar een belangrijk bericht voor mensen in de buurt die de AED kunnen bedienen. Op 
pagina 15 leest u dat er een nieuwe app is die de oude HartslagNU.app vervangt.  
 
Ik wens u allen veel leesplezier. 
 

Met vriendelijke groet namens de redactie, 
 

Marjan van Assen 
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Nieuw historisch boek Frits Bouwmeester 

Beste Buurtgenoten. 
Uitgave historisch fotoboek 
  
Even een update wat de plannen zijn voor de historie wat 
betreft Beemte Broekland en Wenum. Ik heb mij voorgeno-
men om een boek te gaan maken op een vervolg van Trug-
ge Kieken wat een zeer groot succes was. 
 
Dit keer zal het een boek worden met honderden historische 
foto’s aan gevuld met begeleidende tekst. Inmiddels zitten 
er meer dan 2800 foto’s in mijn collectie en zou het mooi 
zijn om iedereen hiervan te laten meegenieten van een ge-
deelte hiervan.  Het betreft foto’s met veel onderwerpen en 
met veel opnames die nog nooit openbaar gemaakt zijn. De 
oudste is uit ongeveer 1875 en zo lopen wij door anderhalve 
eeuw unieke opnames heen van vele personen, bedrijven en 
objecten. 
 
Het betreft over het algemeen opnames die ik gekregen heb 
van personen die mij deze opnames hebben toevertrouwd (en er trots op zijn) met het 
idee dat dit voor het nageslacht bewaard zou moeten worden. 
 
Om zoveel mogelijk aan de regels (die zeer moeilijk zijn ) te houden doe ik een oproep 
aan een ieder die aan mij materiaal heeft afgestaan en problemen heeft met publicatie 

van foto’s waarvan zij het vermoeden hebben dat 
zij op een afdruk kunnen staan en het hier niet 
mee eens zijn. Meld je even om dat te checken zo-
dat dit opgelost gaat worden, (het betreft hierbij 
ook schoolfoto’s)  en niet dat er achteraf proble-
men over kunnen ontstaan. Er zal getracht worden 
zoveel mogelijk de maker en herkomst ervan te 
vermelden , echter is het ook zo dat er uit de be-
gin periode nogal wat gegevens ontbreken van 
herkomst. 
 

Ik heb contact gehad met het Apeldoorns archief Coda en zij willen erg graag deze 
2800 afdrukken uit mijn coll. opslaan in het archief zodat het helemaal veilig gesteld is 
voor de toekomst en niet perrongeluk met een druk op de knop verloren gaat. 
 
Uiteraard blijft materiaal welkom van gezinsfoto’s, boerderij, of het werken op het land, 
verenigingen, bedrijven of de brandweer, of wie 
heeft er mooi materiaal van het schaatsen of 
stempelen op het kanaal, het is allemaal wel-
kom, en dit zal met eer en geweten behandeld 
worden, velen gingen u voor, daarvoor natuur-
lijk mijn grote dank. Vol goede moed ben ik er 
aan begonnen en het krijgt al een beetje gestal-
te. Ik hoop het in de loop van de zomer te kun-
nen uitgeven. En over een tijdje wat meer er-
over te kunnen vertellen. 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester     06-83551109 
Historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 
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HartslagNu App—AED Dorpshuis Ons Huus 

We hebben een nieuwe app! 
 
Met de Mijn HartslagNu app kun je reanimatie oproepen ontvangen. 
Standaard alarmeren wij je via de app op basis van je ingevoerde 
woon- en werkadres.  
 
De Mijn HartslagNu app is de nieuwe app van HartslagNu. Deze app kun je 
nu downloaden.  
Bij het installeren van de nieuwe app is het belangrijk dat je de oude Hart-
slagNu app van je telefoon en als gekoppeld apparaat in je HartslagNu-
account verwijdert!   
 
De app is beschikbaar vanaf Android 9. 

 
Alarmering via de app 
Met de app alarmeren wij je standaard op basis van je ingevoerde woon- en werkadres. Je kunt pas op-
roepen van HartslagNu ontvangen als: 
Je HartslagNu-profiel volledig is ingevuld. Dit kan via www.mijnhartslagnu.nl. 
Vul je woon- en werkadres, beschikbaarheid en trainingsgegevens in. 
Log in op de app met je e-mailadres en je wachtwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ontvang ik oproepen? 
Als er in de buurt van je woon- en werkadres iemand een hartstilstand krijgt, ontvang jij een oproep via 
de HartslagNu app. Bekijk de voorbeeldvideo’s om te zien hoe dat gaat: 
  
Alarmering op basis van gps 
Wij kunnen je via de app ook alarmeren op basis van je gps-positie, dus de plek waar je op dat moment 
bent. Zorg er eerst voor dat je gps-functie van je telefoon aan staat. Dit controleer je als volgt: 
Ga in het menu naar Meer. 
Bij het item Locatie-instellingen staan op ‘Altijd’ moet een groen vinkje staan. 
Zet vervolgens ‘Volg mijn locatie’ aan in de app. Dit doe je als volgt: 
Ga naar Alarmering > Volg mijn locatie. 
Selecteer het aantal uren om jouw locatie te volgen (4, 
12 of 24 uur)*. 
Klik op de button ‘Start volgen van mijn locatie’. 
Nu kun je oproepen ontvangen op basis van je 
gps-positie! 
  
Houd wel rekening met het volgende: 
Houd de app op de achtergrond actief (swipe de app 
niet weg). 
Je wordt tijdens het tracken niet opgeroepen op je in-
gevoerde woon- en werkadres (tenzij je gps-positie 
zich daar bevindt) 
Wij kunnen je op basis van gps alarmeren zolang we 
jouw locatie kunnen volgen. 
De app verbruikt bij het volgen van je locatie wel meer 
batterij. 
 
 
*Door wijzigingen van beleid bij Apple en Android is 
het niet mogelijk om voor langere tijd jouw locatie te 
bepalen. Kies daarom het aantal uur dat je locatie 
wordt bijgehouden. 
 

https://mijnhartslagnu.nl/#/page/login
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Aktiefgroep Ons Huus 

Aktiefgroep was weer aktief 
 

Al in september zocht de Aktief Ons Huusgroep contact met Groei & Bloei afdeling Apeldoorn om te 
overleggen over een workshop voor Kerst. Dat dit al zo vroeg in het jaar geregeld moet zijn heeft te 
maken met de inkoop. Om een leuk kerststuk te kunnen maken moet je op tijd bij de groothandel zijn 
om te kijken welke leuke spulletjes er zijn. 
 
De dames Pytsje Kuiken en  Dicky Lammersen van Groei& Bloei waren wel te porren voor hulp en een 
datum werd geprikt: donderdagavond 16 december zou het moeten gebeuren mits er voldoende aan-
meldingen waren. 
 
Er waren 25 plaatsen beschikbaar en binnen week waren er 28 deelnemers in geschreven. Dat was iets 
te veel maar na overleg was er voor iedereen een plaatsje te vinden. Echter toen kwam het bericht dat 
groepen van deze grootte alleen nog tot 17.00 uur bij elkaar mochten komen. Er volgde weer overleg 
en de conclusie was dat we de workshop toch door konden laten gaan maar dan op zaterdagmiddag 
tussen half twee en vier uur. Zo gezegd zo gedaan: alle deelnemers kregen bericht van deze nieuwe 
datum en voor nagenoeg iedereen was dit akkoord. 
 
Zaterdag 18 december was het dan zover . Rond twaalf uur kwamen Dicky en Pytsje om alle materialen 
klaar te zetten. Bedoeling was om een mooie koperkleurige bak te gaan vullen met oa kaarsen, kerst-
ballen en groen. Dit keer was gekozen om niet het cafe gedeelte te gebruiken maar de sportzaal. Door 
beheerder Ben en trouwe hulp Alie waen er tafels en stoelen klaar gezet met onderling een ruime af-
stand van meer dan 1,5m.  
 
Er werd enige uitleg gegeven en men kon aan de slag. En zoals altijd waren alle stukken weer verschil-
lend gemaakt naar ieders eigen smaak. Er werd nog een kopje koffie of thee gedronken en de dames 
gingen allen met een tevreden gevoel naar huis. Maar niet voordat ze van een gulle gever ook nog een 
pakje kerstversiering hadden gekregen. Graag willen wij van de Aktiefgroep deze gever bedanken voor 
de leuke attentie voor alle dames. 
 

Zou u het leuk vinden om bv voor Pasen ook eens mee te doen met een workshop? Laat het dan even 
weten aan de aktiefgroep: aktiefonshuus@outlook.com . We kunnen dan in overleg nog eens zoiets 
plannen. 
 
Alle dames bedankt voor de deelname. Alle foto’s van deze middag staan of de facebookpagina van Ons 
Huus. 
 

Vriendelijke groet, 
Aktief Ons Huusgroep 
 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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SKGB brede school Antoniusschool De Vecht  

Kernconcept 'Leesfeest'!  
 
Voor de kerstvakantie hebben alle leerlingen een kerstboomleesbingo mee naar huis gekregen. Ze kre-
gen deze extra stimulans, omdat wij het erg belangrijk vinden dat kinderen lezen. Na de vakantie 
mochten ze bij een volle bingokaart een cadeautje grabbelen. De leerlingen waren erg trots dat het 
gelukt was! Het leesfeest is vorige week officieel gestart met een voorleesronde. Op verschillende  
plekken in school werden de leerlingen voorgelezen… 
 
Tijdens dit thema staat in de onderbouw het boek “Kikker in de kou” centraal. De leerlingen worden uit 
dit boek voorgelezen, ze spelen het boek na in het huis van kikker (de huishoek), ze borduren hun ei-
gen naam op boekenleggers, ze runnen een bibliotheek, ze maken een leesposter en leren hoe een 
boek gemaakt wordt. Op deze manier dompelen ze zich onder in de wereld van boeken en letters. 
Bij de bovenbouw staan dierenverhalen en fabels centraal. De leerlingen hebben prettige leeshoekjes 
gecreëerd, ze lezen elkaar voor, ze ontwerpen een voorkant voor een leesboek en maken een naam-
plaatjes in braille en met handlettering. Daarnaast zijn ze heel bedreven in theaterlezen en woordspel-
len. 
 
De leerlingen van de onder- en bovenbouw gaan de komende weken samen een boek bedenken, 
schrijven en ontwerpen. Dit boek gaat naar de drukkerij en wordt gelanceerd tijdens de afsluiting van 
het leesfeest! 
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Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

 

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

 
 
 
Wijkgemeente Noord/Wilhelminakerk 
 
Februari: 
6 februari    ds. A.J. Al – van Holst(Brummen) 
13 februari    ds. A.R. Roodenburg(Apeldoorn 
20 februari    ds. J. Lammers(Beekbergen)  
27 februari    ds. B. Faassen(Apeldoorn) 
 
Maart: 
6 maart    ds. A.J. Al – van Holst(Brummen) 
9 maart 19.30u  Biddag dhr. E. Fokkema(Twello) 
13 maart    dhr. R. Bloemendal(Apeldoorn)  
20 maart    ds. J. Ter Avest(Rheden) 
27 maart    ds. A.J. Al – van Holst(Brummen) 
 
April:  
3 april    ds. mw. I. de Zwart(Deventer) 
10 april Palmzondag ds. C. Bochanen(Deventer) 
 
Begin diensten  10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
Voor eventuele aanpassingen/wijzigingen,  
zie onze website www.wilhelminakerk.com 
 
 

Kerkdiensten 
 

Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
 
zaterdag 5 febr    Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zaterdag 12 febr  gebedsdienst met pastor W Vroom 
zaterdag  26 febr Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zaterdag 12 maart Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zondag 20 maart Gebedsdienst met pastor W Vroom 
zaterdsg 26 maart   gebedsdienst met pastor W Vroom 
zaterdag 2 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
Twello  vieringen om 9.00 uur 
 
Woensdag  2 febr. Eucharistie met pastoor H Hermens Maria lichtmis 
Zondag 6 febr Eucharistieviering met pastoor H. Hermens en R Dashorst 
Zondag 13 febr Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R Dashorst 
Zondag 20 febr. Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 
Zondag 27 febr. Eucharistieviering met pastoor H Hermens  
Aswoensdag 2 maart om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 5 mrt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 13 mrt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 20 mrt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 27 mrt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 3 april Eucharistieviering met pastoor H Hermens 

http://www.wilhelminakerk.com
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Puzzel 

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

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

mailto:deratelaar@gmail.com
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Er is ook weer hard gewerkt door alle kinderen. 
Zo heeft groep 3 de Otje ou geleerd van hout. 
Ze hebben een heus houtvuur gestookt met juf 
Mary en daarna hebben ze ook nog op papier 
houtvuurtjes gemaakt, met herders en schaap-
jes eromheen. Groep 4 vond deze opdracht zo 
leuk, dat zij ook mee mochten doen. Wat wer-
den er mooie dingen gemaakt! Iedereen was 
echt trots op eigen werk. Zeer terecht! 
Groep 3/4 heeft samen een paar lessen ge-
werkt over symmetrie, spiegelen en spiegellij-
nen. Er werd gewerkt met werkbladen, blokjes, 
kralenplanken, puzzels en spiegeltjes. We heb-
ben geleerd dat figuren een spiegellijn kunnen 
hebben. Sommige figuren hebben zelfs meerde-
re spiegellijnen. We hebben ook figuren afgete-
kend met behulp van een spiegeltje en we heb-
ben elkaar gespiegeld in het spiegelspel. Wat 
deed iedereen het ontzettend goed! Wat was 
iedereen trots op de eigen producties. Nou, de 
juf ook! 

Af en toe hebben ook de juffen een dag waarop ze 
nieuwe dingen leren om zich verder te ontwikkelen. 
We vertellen hier ook wel over in de groepen. En leren 
doe je door te oefenen. Dat moeten de juffen dus ook. 
We vragen de kinderen ook om ons hierbij te helpen 
en dat doen ze heel graag. Iedere juf heeft geoefend 
met het voeren van “High five” gesprekken. Dit waren 
hele mooie gesprekken, waar we vaker mee willen oe-
fenen om te kijken of wij hier iets mee kunnen op 
school. Alle kinderen die met ons een gesprek gevoerd 
hebben, vonden het heel leuk dat zijn ons op deze 
manier konden helpen bij ons huiswerk. Eigenlijk wil 
iedereen wel een keer aan de beurt komen.  

Juf Miriam heeft in de bovenbouw voor het eerst een kindarena gehouden. Door de corona moesten we 
de vorm iets aanpassen, maar met een groepje van een stuk of 4 kinderen hebben we gesproken over 
een “Rijke leeromgeving”.  
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Kinderpagina deel 1 

Hoe noem je het favoriete 
drankje van een krokodil? 

Antwoord:  Croca cola! 

Rekenpiramide 

Winterkleurplaat 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

De deelnemende kinderen hebben een week van te voren te horen gekregen waar we het over gingen 
hebben, zodat ze zich ook echt konden voorbereiden. Dat had iedereen dan ook goed gedaan. Ze gaven 
hele mooie reacties op vragen als: Hoe ziet volgens jou een rijke leeromgeving eruit? Welk gedrag zie je 
bij de kinderen? Welk gedrag/rol moet de leerkracht laten zien? Hoe zou je werken met/in een rijke leer-
omgeving? Best pittige vragen, maar er kwamen mooie ideeën naar voren.  
Het is de bedoeling dat de leerkrachten de uitkomst van een kind-arena bespreken en kijken welke din-
gen ze eruit kunnen halen en kunnen vertalen naar de school. Heel waardevol dus en iedereen voelde 
zich echt gehoord en gaf aan het erg leuk te vinden dat er naar hun ideeën gevraagd werd. Hier gaan we 
uiteraard vaker mee oefenen. 

In de bovenbouw zijn we gestart met de ‘Diamant van de week’. Onze diamant 
mag zijn/haar lievelingsliedje laten horen, presenteert de ik-poster die in de 
Fonkelweken door iedereen gemaakt is en mag een mini presentatie naar keuze 
geven. Zo hebben we bijvoorbeeld al presentaties over de politie, apen en spin-
nen gehad. Alle klasgenoten, de stagemeesters en de juf maken een diamant en 
schrijven daarop positieve dingen op die horen bij onze diamant. Dit complimen-
tenblad wordt voorgelezen door de juf en mag het kind ook mee naar huis ne-
men. Vervolgens kiest diegene weer een nieuwe diamant.  
Iedereen wil graag de diamant van de week zijn. 

Gelukkig mochten we dit jaar Sinterklaas weer op school ontvangen. Dat blijft 
toch een hele gebeurtenis op zich. De optredens waren dit jaar in de groep waar 
Sinterklaas op bezoek kwam, want door de corona konden we helaas niet met 

z’n allen bij elkaar zitten. 
Het was een groot feest in alle groepen. Wat hadden hij en zijn Pieten een leuke cadeautjes meegeno-
men. Jammer genoeg zaten er op dat moment ook kinderen thuis in quarantaine, maar die konden er via 
de classroom toch online bij zijn. Dat was erg gezellig. In de bovenbouw mogen we dit feest altijd op on-
ze eigen manier vieren met surprises en gedichten. Wat was er veel aandacht besteed aan de geweldige 
creaties die iedereen meegenomen had. Voor iedereen lag er een surprise met een gedicht en een ca-
deautje erin. Het blijft leuk om aan het eind te raden wie nou jouw Sint of Pietje is geweest. We hebben 
een gezellige ochtend gehad.  
’s Middags hebben we een Zweeds loopspel gedaan waarbij we allerlei vragen moesten beantwoorden 
over Sinterklaas en alles eromheen. Er zaten hele pittige vragen tussen, maar samen kwamen we er 
goed uit. 
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Nieuwsbericht subsidieregelingen cultuurlandschap en erfgoed 

Het Erfgoedfonds krijgt er per 1 januari twee regelingen bij. De gemeente wil met deze regelingen initia-
tieven stimuleren die de zichtbaarheid en beleving van de Apeldoornse geschiedenis vergroten. 
In deze mail leest u meer over deze twee regelingen. 
  
De Regeling Cultuurlandschap is gericht op het versterking van de beleving en het herstel van het 
waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. U kunt hierbij denken aan onder-
houd van grafheuvels, houtwallen, sprengen, buitenplaatsen en bosschages. Maar ook voor het organise-
ren van activiteiten om de beleving van het cultuurlandschap te versterken, kan subsidie worden aange-
vraagd. 
  
De Regeling Erfgoedverbeeldingen stimuleert het maken van historische verwijzingen in de openbare 
ruimte. Dit kan door het plaatsen van een informatiebord, maar ook door het realiseren van een grotere 
erfgoedverbeelding, zoals een herinneringsmonument of een informatiebankje. Zo worden de verhalen 
van Apeldoorn fysiek zichtbaar gemaakt en “vertelt”. Voor inwoners of verenigingen die hier plannen 
voor hebben, kan deze regeling helpen met een bijdrage. 
  
Meer informatie over beide regelingen vindt u op www.apeldoorn.nl/erfgoedfonds. Aanvragen kan per 1 
januari 2022! 
  
In totaal 7 regelingen 
Dit brengt de teller van regelingen binnen het Erfgoedfonds op 7! Eerder zijn al de volgende stimulerings
-en ondersteuningsregelingen samengevoegd in het fonds; de monumentensubsidie,het gevelfonds,het 
archeologiefonds,een duurzaamheidsdienst voor monumentale panden en een bijzondere bomenregeling. 
  
Vragen? 
Heeft u vragen over één van de regelingen? Stel ze gerust.  
Dat kan door te mailen naar cultuurhistorie@apeldoorn.nl. 
Wij nemen dan contact met u op. 

Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

Beste buurtbewoners, 
 
Als eerste wenst de Buurt Belangen vereniging Beemte Broekland alle inwoners een heel voorspoedig en 
gezond 2022. 
 
Het jaar 2022 is weer een paar weken gevorderd. Zo het laat aanzien gaat het allemaal de eerste weken 
(maanden) weer zoals vorig jaar. We hebben allemaal nog te maken met de coronaperikelen. Iedereen 
hoopt toch dat binnen afzienbare tijd beter zal gaan. 
 
Intussen gaan ook een aantal andere belangrijke zaken gewoon door alsof er geen pandemie is. Denk 
daarbij aan de energietransitie zoals we hier in Beemte-Broekland nu vol mee te maken hebben. Er is 
een actiegroep BBopGroen, die zich met hart en ziel inzet om bij de serieuze plannen voor het mega gro-
te zonnepark (300 voetbalvelden groot) de stem van de buurt te laten horen. Het is toch in ieders belang 
dat er bij de makers van dit bizarre plan in de driehoek A50-Beemterweg-Broeklanderweg ook goed 
geluisterd wordt naar de mening van de inwoners. Het gaat hier dus wel om behoud van u en ons woon-
genot, oud cultuurlandschap en leefomgeving. Op de volgende pagina, pagina 30 en verder in deze 
uitgave een kopie van de brief zoals aan de raadsfracties en raad van de gemeente Apeldoorn 
zoals die door de actiegroep is ingestuurd. Voor alle inwoners een dringend advies om deze 
brief goed te lezen. Als we als bewoners nog een vuist willen maken is het nu nog mogelijk. 
 
De Ratelaar 
Streekblad De Ratelaar is in december in kleur uitgegeven. Hoe vond u als lezer dit? Daarnaast is De Ra-
telaar ook te lezen op de website van De Ratelaar. (www.deratelaar.nl). Er is besloten om het aantal edi-
ties per jaar te verminderen naar 6 per jaar voorlopig. We zijn hierbij, zoals u zult begrijpen,  ook afhan-
kelijk van subsidie verstrekking en advertentie inkomsten.  
 
Op de website kan De Ratelaar (in kleur) gelezen worden voor wie geen papieren versie heeft ontvan-
gen. De website van De Ratelaar is na lange tijd in een ontwikkeling naar een andere vorm en inhoud. 
Als er inwoners ideeën voor veranderingen, toevoegingen etc. hebben horen we dit graag. Hiervoor kunt 
u mailen naar w.dolman@hetveldhoentje.nl  
 
We hopen samen een jaar tegemoet te gaan waar we elkaar weer eens kunnen spreken en activiteiten 
weer mogelijk zullen zijn. 
 

Vriendelijke groet, 
Bestuur BBvBB 

http://www.apeldoorn.nl/erfgoedfonds
mailto:cultuurhistorie@apeldoorn.nl
http://www.deratelaar.nl
mailto:w.dolman@hetveldhoentje.nl
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Brief aan politieke partijen  

Omgevingsvisie 2040, een ramp voor Broekland als u ja zegt te-
gen de hele visie! 
 
Beemte Broekland, 8 januari 2022 
 
Geachte fractie, 
Wij vertrouwen erop dat u de moeite neemt dit hele document te lezen. We vragen veel, ook als we 
zien wat u allemaal zo ter lezing krijgt aangeboden. Toch denken we dat dit belangrijke input is. Tijdens 
een op zeer korte termijn georganiseerde buurtbijeenkomst waren meer dan 80 mensen aanwezig. En 
tijdens een Teams meeting met de gemeente waren meer dan 70 mensen ingelogd. Het onderwerp 
leeft. Waarom? Dat hopen wij u hieronder duidelijk te maken. Een petitie was binnen no time door 
700 bezorgde burgers ondertekend! 
 
Er ligt een grote uitdaging op ons aller bordje. En u als gemeenteraad (verder: Raad) hebt daarbij een 
grote rol en verantwoordelijkheid: duurzame energie opwekken binnen de grenzen van de gemeente. 
Geen discussie over de noodzaak van verduurzaming overigens, laten we dat vooraf duidelijk stellen. 
Wat u als Raad ter beoordeling en besluitvorming voor u krijgt is de Omgevingsvisie 2040. Wij weten 
dat deze visie over veel meer gaat dan alleen duurzame energieopwekking. Dat willen we niet allemaal 
tegenhouden. 
Wat wij willen proberen duidelijk te maken is dat JA zeggen tegen deze visie een aantal hele 
grote, in onze ogen onevenredig grote, gevolgen heeft voor een klein deel van de gemeente. 
Wij dagen u dan ook uit om JA te zeggen tegen de ambitieuze visie, maar dan wel een uitzondering te 
maken. De uitzondering waar wij het over hebben is het massaal plaatsen van zonnepanelen in slechts 
twee gebieden in de gemeente. 
 
De belangrijkste hobbel in de gedachtevorming van onze bestuurders lijkt al genomen. Dat destilleren 
wij uit honderden pagina’s aan stukken rond dit onderwerp. 
Een poging tot een samenvatting: 
Grootschalige energieopwekking concentreren in het buitengebied. Daarbij wordt tijdelijke afname van 
agrarische functies geaccepteerd. Wel zorgen voor landschappelijke inpassing: groene, ruimtelijke 
kwaliteit versterken. Daarbij geen versnippering. En het aantal zoekgebieden wordt beperkt. 
 
En nu lopen we met z’n allen de trechter in als we niet oppassen. We staan aan de vooravond van de 
discussie en beslissing over de omgevingsvisie. Aan deze visie liggen allerlei stukken ten grondslag, 
waaronder het Koersdocument 2030 en het Ambitiedocument 2040. Daarnaast speelt nog de opdracht 
die u vanuit de RES zichzelf hebt gegeven. 
Echter, nu zal de gemeente een aantal vervolgstappen moeten zetten om de ambities waar te maken. 
Te beginnen met de omgevingsvisie, gevolgd door een gebiedsvisie. Wij hopen dat u beseft dat 
integraal ja zeggen tegen de omgevingsvisie kan betekenen dat er daarna geen weg terug meer is. 
Als u ja zegt tegen deze omgevingsvisie met 250 ha zonneparken, dan zegt u ja tegen de ge-
bieden waar deze moeten komen. Voor dat gebied is de inrichting van het landschap en de 
woonomgeving dan bepaald. Daar is geen sprake van een serieuze vorm van burgerparticipa-
tie waarbij de gemeente faciliterend participeert. 
 
Voordat we inzomen op het zoekgebied Broekland nog even over de zonneladder. Voor de 
volledigheid delen we deze nog even met u. Om vóór alles de vraag te stellen waarom zo massaal 
ingezet wordt op zonnepanelen middels clustering in een aantal gebieden en dan specifiek op 
landbouwgrond. 

Wat is de nationale zonneladder? 
De zonneladder is een belangrijk instrument voor een degelijke inpassing van de opwekking van 
zonne-energie. In 2018 nam de Tweede Kamer daarom de motie van Carla Dik-Faber aan, waarin 
wordt gevraagd een zonneladder op te stellen voor de inpassing van zonne-energie. Het doel is om 
zoveel mogelijk onbenutte daken en terreinen te benutten en daarmee de landbouw en natuur zo 
veel mogelijk te ontzien. De zonneladder dient als nationaal afwegingskader bij het opstellen van 
regionale energiestrategieën. 
De voorkeursvolgorde is als volgt: 
Voorkeur1: zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen; 
Voorkeur 2: zonnepanelen op onbenutte terreinen in bebouwd gebied; 
Voorkeur 3: zonnepanelen in het landelijk gebied. 
Binnen de derde stap gaat de voorkeur uit naar het zoeken van functiecombinaties. Natuur- en 
landbouwgebieden zijn niet volledig uitgesloten, maar de voorkeur ligt bij gronden als 
waterzuiveringsinstallaties, vuilnisbelten, binnenwater en areaal in beheer van het Rijk, waaronder 
waar mogelijk bermen van spoor- en autowegen (bron: NOVI). 
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Brief aan politieke partijen  

Nu even concreet naar Broekland 
Natuurlijk zijn we niet compleet. Er zijn, gezien alle rapporten en notities die er liggen, onnoemelijk 
veel onderwerpen waar iets over gezegd kan worden. We beperken ons tot de 5 in onze ogen meest 
relevante voor het gebied en voor dit beslissende moment. 
 
1. Gebiedskeuze 
Ineens was daar de gebiedskeuze voor zonneparken. En één daarvan was het kleine gebied Broekland. 
Ruim 35% daarvan zou beschikbaar moeten komen voor netto 75 ha zonneparken en alles wat daar 
omheen nodig is voor inpassing, transport, etc. In totaal 169 ha. Dat is, om even een idee te geven, 
meer dan 300 grote voetbalvelden. Waar is die beslissing overigens formeel genomen om dit gebied 
aan te wijzen? 
Probeer te beseffen wat dit inhoudt, meer dan 35% van het gebied beschikbaar voor velden vol 
zonnepanelen. Eufemistisch aangeduid met energielandschap. Industriegebied is een betere weergave 
Noem de dingen gewoon bij de naam. 
 
En waarom is er meteen afgedaald naar de laatste trede van de zonneladder, en dan ook nog 
naar de laatste “subtrede”: landbouwgrond? 
 
Inwoners van het gebied dragen de lasten, o.a.: verminderd woongenot, slecht voor deel van flora en 
fauna, kelderende woningwaarde en geblokkeerde zichtlijnen. En dit lijkt nog maar het begin. Na 2030 
wellicht noch meer zonnepanelen, en windmolens zijn voor ons gebied niet uitgesloten. 
 
2. Verantwoordelijkheid en regie 
 
Besef dat de gemeente de regie uit handen geeft. Onvoldoende gehoor gevend aan de bevindingen in 
het evaluatierapport afwegingskader Apeldoornse zonneparken. Kijk nog eens goed naar dit rapport 
en dan met name naar de conclusies en de aanbevelingen. 

En de gemeente zegt doodleuk dat de projectontwikkelaar het maar moet afstemmen met de 
omwonenden. Is er dan sprake van een gelijk speelveld? Projectontwikkelaars met hun mooie plaatjes, 
hun leger aan deskundigen tegenover ons als doorsnee bewoners van het gebied? 
Laat u zich als Raad alstublieft niet in slaap sussen door allerlei vage beloften van het College van 
Burgemeester en Wethouders (hierna: het College). ZE, EN ALS U JA ZEGT OOK U, GEVEN HET 
GEWOON UIT HANDEN, strik erom en kaartje erbij met de tekst: “zoek het maar lekker zelf 
uit daar in Broekland”. We zullen jullie geen strobreed in de weg leggen. Als we onze doestelling 
maar halen. 
Weer een vinkje gezet. 
De lachende derde zijn de ontwikkelaars en kopers van parken, veelal buitenlandse investeerders die 
niets geven om het gebied en puur gaan voor de subsidiegelden. 
 
Durft u als fractie in te zetten op een andere route? We dagen u uit! 
De gemeente gaat met de bewoners en grondeigenaren om tafel. We negeren nog even alle ‘cowboys’ 
die geld willen verdienen over onze ruggen heen. Samen maken we een plan. En daar zoeken we 
partijen bij voor de uitvoering. Die uitvoering gebeurt dan onder verantwoordelijkheid en regie van de 
gemeente. Misschien kunnen we dan die berg aan subsidiegeld binnen de gemeentegrenzen houden 
voor mooie plannen, met voldoende draagvlak. Denk bijvoorbeeld aan een gesprek met/tussen alle 
grondbezitters. Eens kijken hoe we er samen uitkomen. Middels grondruil of hoe dan ook. Geef dit 
gewoon een kans. Er is toch niets te verliezen, alleen maar te winnen? Toon gewoon lef om te zeggen: 
zo willen we het, in het belang van alle bewoners! 

3. Inpassing in het landschap 
 
Tsja, hier kunnen we echt cynisch over worden. Het verleden bewijst ons gelijk: inpassing in het 
landschap is een wassen neus. Grote schuren werden er gebouwd. Een anterieure overeenkomst 
zegt iets over inpassing in het landschap. En ja hoor, hier en daar een schaamstrookje groen, maar 
soms ook helemaal niets. Handhaving? Daar is geen sprake van. Dan maar burenruzies en aangifte 
doen bij de gemeente. Maar daarna geen enkele wijziging. Goed in regels, heel slecht in handhaving 
dus. Kom gewoon eens even kijken naar de voorbeelden. 
Een vertegenwoordiger van politiek Apeldoorn vroeg ons deze week, tijdens een bezoek aan het gebied, 
waar de inpassing in het landschap rondom een aanwezig veld met zonnepanelen precies kwam. Ons 
antwoord: die is al aangebracht! 
 
Een advies; neem het College-antwoord over het inpassen in het landschap met heel veel kor-
reltjes zout: er worden boterzachte afspraken gemaakt en er wordt gewoon niet gehandhaafd. Dus als 
we straks die zonneparken hebben zal de inpassing in het landschap een treurig beeld opleveren. 
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4. Invloed van de bewoners 
 
Alles wat het College hierover beweert zou u heel kritisch moeten bekijken. Ja, de inspraakvinkjes 
zullen best wel gezet zijn. Zoveel mogelijk partijen zijn gehoord. Maar wat gebeurt er met wat men 
hoort? Alles wat geen bijdrage levert aan de gewenste uitkomst wordt gewoon weggeredeneerd met 
allerlei beloftes en bezweringen dat het wel goed komt, of dat het niet anders kan, etc. Wij verzekeren 
u: er komt niets goed als we het niet goed regelen, vastleggen en handhaven. Een dag na uw besluit is 
het College al weer bezig met de volgende belangrijke onderwerpen. 
Even naar de feiten: er ligt een omgevingsvisie en daarna komt er een gebiedsvisie. Beide geen 
besluiten waar we juridisch iets tegenin kunnen brengen. Ze zijn slechts bindend voor u als be-
slissers. De grap is namelijk dat er geen bestemmingsplanwijziging nodig is, want het is slechts een tij-
delijke vergunning voor 25 jaar……slechts 25 jaar……………nog een keer: slechts 25 jaar!!! 

Wij zijn benieuwd wat er gedaan wordt met de massale zienswijzen op de omgevingsvisie. We zien de 
inspraaknotitie met veel belangstelling tegemoet. Misschien dat deze een keer echt ruimschoots op 
tijd komt om voor de PMA te kunnen beoordelen. Door ons, maar ook door u als raadsfractie. We 
bewonderen uw geduld als het gaat om timing en omvang van stukken die aan u worden toegestuurd. 
Dat u dit -en dan met name de timing- pikt, vinden we verbazingwekkend. U als Raad bent de baas! 
 
En als de omgevingsvisie door u als Raad onverkort wordt aangenomen mogen we als bewoners 
meedenken over de gebiedsvisie. Lees: kleuren binnen de lijntjes. 
De omgevingsvisie staat dan vast. Hier gaan we de trechter nog verder in. In de omgevingsvisie staat 
dat er 169 ha velden nodig is voor 75 ha zonnepanelen. Dat is dat de uitgangssituatie. Dan alleen nog 
meepraten over inpassingen in het landschap dus. 
 
Wij denken niet dat we invloed hebben over de precieze locaties. Dat heeft de gemeente immers uit 
handen geven aan projectontwikkelaars en grond beschikbaar stellende boeren. Kan dus lukraak in het 
gebied zijn. Hoezo clustering en hoezo grip op hoe het gebied eruit komt te zien? En de 
afwegingskaders voor het verlenen van vergunningen? Wat bieden die ons als zekerheden? Kijk nog 
maar eens naar de conclusies en aanbevelingen in eerder genoemde evaluatie afwegingskaders. Wat 
nu als wij burgers het initiatief nemen en de gemeente participeert (burgerparticipatie van de hogere 
orde). Er is voldoende kennis aanwezig, technisch en cultuur-historisch. Wat zijn goede gronden en 
welke zijn minder. Bij de aanleg van de huidige velden zijn daarin fouten gemaakt met bijvoorbeeld als 
gevolg veel aangevoerd puin om de wegen naar de aanleg begaanbaar te houden. 
 
5. Over 25 jaar 
 
Wij allen, en u als bestuurders en onze vertegenwoordigers in nog grotere mate,zijn verantwoordelijk 
voor de toekomst, ook voor de generaties na ons. Daarom doen we dit allemaal,zeg maar. Maar maken 
we ons ook echt zorgen over de wat langere termijn? Het lijkt ons dat dit onvoldoende meespeelt in 
de afwegingen en mogelijk ook in de besluitvorming. 
 
Wel eens wat dieper nagedacht over effecten op de lange termijn? Wie is dan exploitant van de 
panelenvelden? Waarschijnlijk al een aantal keren van de ene eigenaar naar de ander gegaan. We zien 
nu al een andere naam op de ingangsbordjes bij de huidige velden dan die van de oorspronkelijke 
initiatiefnemer. 
 
Wie ruimt straks de troep (het chemisch bewerkte glas) op? Hoe gaan we om met technische 
ontwikkelingen die zich intussen aandienen? De zonnevelden zijn mogelijk hopeloos verouderde 
initiatieven, maar blijven wel 25 jaar in stand. Wie houdt er 25 jaar de inpassing in het landschap bij? 
Wij hebben geen idee. Het College waarschijnlijk ook niet. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Wie dan 
bestuurt lost het maar op. 
 
En als de voorzieningen er over 25 jaar nog liggen, dan verlengen we de vergunning toch gewoon. Tsja 
het ligt er nu toch eenmaal. En wat moeten we anders met die nutteloze en sterk verarmde grond? 
We hebben sowieso nog geen idee wat we met het afval (de zonnepanelen die de geest hebben 
gegeven) moeten op termijn. Wij vragen u met betrekking tot dit onderwerp slechts één ding: 
probeer hier het College nu eens echt indringend te vragen om garanties. Laat u niet met een 
kluitje in het riet sturen. Wij voorspellen u: verder dan intenties en goed bedoelde boterzachte toezeg-
gingen komt het College niet. 
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Brief aan politieke partijen  
 
Samengevat, een aantal relevante vragen 
 
Vraag u het volgende af als u een beslissing moet nemen over de omgevingsvisie en bevraag het 
College hier indringend op: 
 
1. wil/moet ik ja zeggen tegen de gehele omgevingsvisie of kan ik nee zeggen tegen dit 
 onderdeel? 
 
2. waarom zouden we massaal een beperkt gebied volplempen met zonnepanelen? 

3. waarom met zulke grote passen door de zonneladder heen en meteen naar de laatste halte: 
landbouwgrond? 
 
4. waarom laten we het over aan partijen waar we geen enkele grip op hebben, nu niet en in 
de toekomst niet? 
 
5. waarom geven we de bewoners en de grondeigenaren niet zelf een kans om het in te vullen? 
Waarom stelt het College geen vertrouwen in haar burgers? Zij kan dit laten zien door 
burgers zelf te laten organiseren en dat proces als overheid te faciliteren. Hoeveel kan en 
wil het College met de inbreng van burgers doen? 
 
6. waarom accepteren we boterzachte toezeggingen over het inpassen in het landschap als de 
geschiedenis uitwijst dat er geen sprake is van enige vorm van serieuze handhaving? 
 
7. waarom besteden we zo weinig aandacht aan de situatie over de langere termijn? 
 
8. waarom vindt het college 25 jaar een korte periode? 
 
9. WUR voorspelt dat grond na gebruik als zonnepark 25 jaar nodig heeft om te herstellen, wat 
doen we met deze wetenschap? 
 
10. waarom niet toch maar een bestemmingsplanprocedure om de bewoners een faire en 
wettelijk gewaarborgde mogelijkheid te geven om invloed uit te oefenen? 
 
Wij vertrouwen erop dat u uw taak als volksvertegenwoordiger serieus neemt en ook onze belangen 
erkent en behartigt. Wij van onze kant bieden onze tijd aan om met volle energie met u te werken aan 
een voor alle partijen geaccepteerde oplossing. We passen er echter voor om mee te praten over de 
gebiedsvisie als we van te voren niet uitdrukkelijk bespreken wat onze mogelijke invloed is op de 
relevante onderdelen. We willen niet slechts het verplichte participatievinkje aan het einde van de 
stukken zijn. 
 
 
Nog een laatste dringende oproep: beslis niet over dit deel van de omgevingsvisie voordat uzelf het 
gebied hebt bezocht. Op papier valt het misschien mee, zeker als je prachtige sfeerbeelden 
voorgeschoteld krijgt met picknickende mensen in een bloemenveld met op de achtergrond 
zonnepanelen. De praktijk is een ramp! 
En geef ons de kans om tijdens uw fractievergaderingen een toelichting te geven. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Beemte Broekland op Groen 
 
beemtebroeklandopgroen@gmail.com  
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PCBO De Diamant Beemte 4 

De dag na onze Sinterklaasviering moesten we, net als vorig jaar, in cohorten. Dit betekent dat we nu 
werken in de groepen 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Iedereen blijft in het eigen lokaal en de juffen komen langs 
om instructies te geven. Ook de pauzes zijn niet meer tegelijkertijd. Tussen de middag gaan we eerst 
buiten spelen en daarna eten. We waren hier al snel aan gewend.  

 
  
Omdat we niet meer bij elkaar mochten zitten, moesten we op een andere manier onze advent vierin-
gen vormgeven. Juf Mariët en juf Mary hielden met ons vieringen via de classroom. Zo waren alle groe-
pen met elkaar verbonden, wat erg bijzonder was. 
Toen kregen we te horen dat de scholen een week eerder gesloten zouden worden. Geen thuisonder-
wijs, maar een week vakantieverlenging. Dit betekende dat de juffen onze kerstviering naar voren 
moesten halen. We mochten de laatste vrijdag afsluiten met een mooie online kerstviering, een kerst-
activiteit en een kerstbrunch. Groep 5/6 en 7/8 hadden ’s middags ook nog een workshop atelier. Er 
werden met planken, spijkers en wol kerstfiguren gemaakt, kerstbomen van tijdschriften, er werd ge-
borduurd en de macramé hangers zijn afgemaakt. Het was fijn dat we het jaar op deze manier met el-
kaar konden afsluiten. 



De Ratelaar - februari 2022 - Pagina 35 
 

 

 

Kinderpagina deel 2 

PCBO De Diamant Beemte 5 

Inmiddels zijn we weer terug op school, al was dat nog even spannend. We zijn begonnen met de cito’s 
en krijgen binnenkort onze portfolio’s mee naar huis. Vandaag hebben we voorlopig afscheid genomen 
van juf Eliza. Zij is vanaf vandaag met zwangerschapsverlof. We hebben haar een grote verwenmand 
aangeboden en we wensen haar een hele fijne tijd thuis met haar vriend Rob en straks ook met hun 
kindje. Uiteraard hopen we dat ze samen, als de baby geboren is, snel bij ons op school komen om de 
baby te laten zien. Geniet ervan lieve juf! 
Groep 8 krijgt deze/volgende week een definitief vo advies. Helaas gaan de opendagen niet fysiek door, 
maar er is wel de mogelijkheid voor de kinderen om een online opendag te volgen. Hopelijk krijgen ze op 
deze manier een goed beeld van de scholen en kunnen ze een goede keus maken. Wij wensen ze hierbij 
vooral ook veel plezier. 
Verder blijven we alert op alle ontwikkelingen rond Corona. We hopen dat we het voor kunnen blijven en 
gewoon naar school mogen blijven gaan. En zo niet, dan gaan we er alles aan doen om in de classrooms 
met elkaar er het beste van te maken.  
We hopen u in de volgende Ratelaar te mogen vertellen dat we het hebben gered en dat er weer alle-
maal geweldige dingen zijn gebeurd of op de planning staan. Wij gaan ervoor! Tot de volgende keer. 
 
Groeten van ons allemaal. 

Wist je dat als je je rechteroog sluit 
nooit over je rechterschouder kunt 
kijken? 

WEETJES!!! Wist je dat de gemiddelde chauffeur 
15250 keer toetert in zijn leven?  
TOET TOET!!! 

Wist je dat dieren ook humor heb-
ben? 
HAHAHAHAAHAHAHAH 
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Release Beemte 


