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PcboAlgemene
De Diamant
informatie
- Beemte 1
Vanuit de directie van
Pcbo De Diamant – Beemte
Geachte buurtbewoners, hierbij ook weer een bijdrage
vanuit de Diamant Beemte, op dit moment zijn we volop
bezig met allerlei leuke activiteiten.
De kinderen zijn hard aan het werk onder begeleiding
van drie enthousiaste moeders met de moestuin. De
dahlia’s, aardappelen, bietjes, boontjes en aardbeien zijn
allemaal weer gepoot en nu maar wachten op heerlijk
weer en natuurlijk af en toe een buitje zodat alles goed
gaat groeien. Jurre uit groep 8 heeft gezorgd dat de tipi
weer is aangevuld met wilgentenen en daarnaast heeft hij een plan gemaakt zodat ook het watergeven
makkelijker wordt. Jarno en Benjamin hebben van alles verteld over de bijen die ze sinds kort thuis hebben, dit sloot weer mooi aan bij de lessen van juf Mariët over de bij.
Op het moment dat u dit leest hebben de kinderen van groep 8 ook de uitslag van hun eindtoets binnen
en kunnen ze zich volop voorbereiden voor de musical. Het belooft een waar spektakel te worden, ze
hebben audities gedaan, met elkaar de rollen verdeeld en hebben er heel veel zin in. Ook zijn er rolletjes
weggelegd voor groep 5,6 en 7. We kijken er allemaal naar uit, afsluiten met elkaar en vooruitkijken
naar een nieuwe stap.
Binnenkort hebben we een pleinfeest en wel op vrijdag 10 juni aanstaande.
Het feest zal staan in het teken van elkaar weer ontmoeten, na 2 lange jaren waarin zoveel activiteiten
geen doorgang konden vinden. We hopen op een gezellig samenzijn!
Voor nu wens ik u een mooie zomer.
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 beleven
en wat is er inmiddels al weer veel gebeurd.
Eind maart hebben we allemaal meegedaan aan de ‘Week van de Lentekriebels’. In alle groepen hebben
we gesproken over ‘ja-gevoelens’ en ‘nee-gevoelens’.
Wat is passend gedrag, hoe kun je op een goede manier aangeven wat je wel/niet fijn vindt. Moet je per
sé iedereen in de familie kussen of mag je ook kiezen voor een hand of een gesproken groet? Wat zijn je
grenzen en hoe maak je die aan anderen duidelijk. Wat hebben we veel mooie gesprekken gevoerd samen. Mooi om te
zien hoe iedereen zichzelf durfde open te stellen en durfde
aan te geven hoe hij/zij over dingen dacht, maar ook dat er
serieus naar elkaar geluisterd werd en er niet om elkaar
werd gelachen.
Juf Shannon heeft afscheid genomen. Zij heeft elders een
nieuwe uitdaging gevonden. We hadden een Beemtermoment speciaal voor haar in elkaar gezet. Er waren veel optredens van kinderen uit groep 1 t/m 8. Groep 1/2 had een
heel mooi lied voor de juf geschreven en juf Lucie begeleidde dit op de gitaar. Er werd gedanst, er waren demonstraties van sporten en hobby’s, er was een abc’tje gemaakt
voor de juf en er waren cadeautjes. Het was een echt feestje. Juf Shannon, we gaan je missen, maar
we wensen je wel heel erg veel plezier in je nieuwe baan!
Er zijn in de afgelopen periode ook weer een
aantal nieuwe juffen bij ons op school gekomen. Zo loopt Juf Romy stage in groep 1/2,
omdat zij misschien onderwijs assistent wil
worden. Juf Cherise loopt stage bij juf Mary,
want zij wil juf worden. We wensen ze heel
veel plezier en een leerzame tijd bij ons op
school.
Naast juf Lucie, hebben we nu op donderdag
en vrijdag juf Eugenie in groep 1/2. We hopen dat zij het erg naar haar zin gaat
hebben bij ons in de Beemte.
Iedereen harte welkom!
Zie verder pagina:13
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”

Postadres: Beemterweg 25A
7341 PB Beemte Broekland
E-mail:
infodorpshuisbb@gmail.com
Postadres: T.a.v. S. Achterkamp - de Vries
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E-mail:
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Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl
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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
Jacintha van der Zouw, Tel: 06 22973908.
Ab Vos, Tel: 055 3121520. E-mail: ijsverbb@gmail.com
Correspondentieadres: Beemterweg 5, 7341PB Beemte Broekland.
Dhr. R. van Westerveld
Beemterweg 28 7341PB Beemte Broekland
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info@svbeemtebroekland.nl
Internet: www.svbeemtebroekland.nl
Tel:
0610765539

IJsvereniging Beemte Broekland

Schietvereniging Beemte Broekland
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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 wijkagent
Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen van 08.30 tot 09.30 uur.
Helene is bereikbaar op telefoonnummer 06-25009728

Sociaal werkster
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
1-6
7-6
10-6
15-6
21 t/m 25-6
29-6
30-6
1-7
2-7
3-7
13-7
27-7
6-8
12/13/14-8

Breiclub
Seniorensoos
Release
Breiclub
Avond 4-daagse
Breiclub
Info-avond Integrale Gebiedsvisie
Release
Aardappelraapdag
Fiets/Auto-puzzeltocht
Breiclub
Breiclub
Rondje Beemte
Oranjefeest Beemte Broekland
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Ons Huus
Ons Huus
Ons Huus
Ons Huus
De Vecht
Ons Huus
Ons Huus
Ons Huus
Werler 5, Beemte
Ons Huus
Ons Huus
Ons Huus
Diverse locaties
Feestterrein

Inhoudsopgave
2,13,15,34,35
5
7
9
11, 13
17
19
21
23
25
27,32,33
28
29
30
31
36
37
38
39
40

PCBO De Diamant Beemte
Agenda
Winnaar puzzel
Van de redactie
BBVBB
Brede School Antonius de Vecht
Sportvereniging DIO Beemte
Puzzel
OVBB
Gemeente Apeldoorn
In de voetsporen van een Bouwmeester
50+ reis
Kerkdiensten
Ons Huus
Seniorensoos
Fiets en auto puzzeltocht
Werkvoorbereiding optocht OVBB
Aardappelraapdag
IVN-Apeldoorn BoomkleverDorpshuis
Oranjefeest

Winnaar Puzzel

Deze keer heeft gewonnen Evi Mijwaard, ze
is 8 jaar en woont op een prachtige plek
aan Kanaal Noord.
Een leuk tasje met buitenspeelgoed heeft
ze van ons ontvangen.
Veel plezier ermee Evi!
En blijf vooral puzzelen.
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Beste lezers,
Het kan niemand ontgaan op de route via Kanaal Noord van Beemte Broekland naar Apeldoorn: de grote
rode schep. Geplaatst door medewerkers van de gemeente Apeldoorn en een waar kunstwerk dat de
boel behoorlijk opfleurt. Het ziet er heel leuk uit! Vele malen leuker dan het groenafval dat er voorheen
dikwijls gestort werd. Het is decoratief maar het heeft bovendien een symbolische functie. Navraag bij
Helga van Assen (pas afgetreden als bestuurslid van de BBvBB) leerde mij dat het symbool staat voor de
noeste arbeid die geleverd is om het kanaal met de hand te graven. Én het staat symbool voor het agrarische karakter van het gebied waarin wij wonen - waar met name vroeger veel handwerk werd verricht.
De Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland heeft zich er hard voor gemaakt dat dit stukje
Beemte niet meer als stortplaats gebruikt wordt en een meer recreatieve functie krijgt. Al eerder werd
de steiger aan de waterkant geplaats en de bestuursleden van de BBvBB zijn nog in gesprek over het
creëren van een natuurlijke speelplek in de buurt van die steiger. Wat ons betreft een goed initiatief van
de BBvBB.
Onze stagiair Senna Apeldoorn maakte trouwens de mooie foto van de schep die deze keer op de voorkant van de Ratelaar prijkt. En hij hielp ons wederom bij de opmaak van de Ratelaar. Zijn stage zit er nu
op. We hebben veel van hem geleerd en hij heeft zelf ook veel van deze stageperiode geleerd; een winwin-situatie dus. Dank je wel Senna! Hopelijk mogen we in de toekomst nog eens bij je aankloppen als
we vragen hebben!?!
In deze goedgevulde Ratelaar krijgt u weer veel informatie over diverse onderwerpen waaronder over
mooie andere initiatieven die het leven van Broeklanders en Beemtenezen opfleuren zoals de Disneyavond, de puzzeltocht, het rondje Beemte, het Oranjefeest, de aardappelraapdag…. Veel leesplezier en
veel plezier als u gaat deelnemen aan één (of meerdere) van deze activiteiten!
Namens de redactie,
Jacintha van der Zouw

Het redactieteam bestaat uit:

Bij de lezer

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Jacintha van der Zouw
Stagiar: Senna Apeldoorn

Di 2 + wo 3 aug
Di 4 + wo 5 okt
Di 10 + wo 11 dec

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juli 2022 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt eens per 2 maanden,
in februari, april, juni, augustus, oktober en december.
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland

Werkgroep gebiedsvisie Beemte-Broekland

Na de nodige acties, protesten met tractoren op het Raadhuisplein, petities en spandoeken wil de gemeente Apeldoorn nog steeds Beemte-Broekland tot energielandschap maken met grote zonneparken en
windmolens van 300 meter. Zo staat het zonnepark-initiatief in het dorp De Beemte ook nog steeds op
de site van de gemeente Apeldoorn en BHM Solar. Verder zijn er bijvoorbeeld plannen voor grootschalige
wateropslag in de grond en is ook industrie gepland in ons landschap. Dit zijn zeer ingrijpende veranderingen.
We willen niet klakkeloos accepteren wat niet-Beemte Broeklanders voor ons gebied bedenken. We willen meedenken over de toekomst van ons gebied zoals die wordt vastgelegd in de gebiedsvisie. Tijdens
de algemene ledenvergadering van BBvBB is een werkgroep opgericht om de belangen van de bewoners
en (al dan niet agrarische) bedrijven goed te behartigen bij het maken van de gebiedsvisie. De werkgroep bestaat nu uit 3 leden en is zoek is naar 2 à 3 extra deelnemers. Vindt u het ook belangrijk dat
onze woon- en werkomgeving vitaal blijft; ook voor toekomstige generaties? Meldt u dan aan voor de
werkgroep Gebiedsvisie. Wij doen met name een beroep op mensen die wonen in De Beemte, aan de
Beemterweg en ten zuiden daarvan (Kraaienjagersweg, Drostendijk, Waterweg, Terwoldseweg enz.). Het
hoeft niet veel tijd te kosten, elke bijdrage is welkom!
We zouden heel blij zijn met uw steun.
Janine, Sander en Ingrid
Werkgroep Gebiedsvisie Beemte-Broekland
e-mailadres: inaksie@planet.nl
tel en app: 0618684898
OPROEP BESTUURSLEDEN
Op de ALV van 7 april jl. hebben we moeten melden dat door diverse omstandigheden het bestuur erg
uitgedund is. Gelukkig hebben we Annemieke Ligt en Aalt Schouten bereid gevonden om plaats te nemen
in het bestuur naast Ineke Ganzevles. Maar 3 mensen is te weinig om een goed bestuur te vormen, zeker gezien de opgave van de integrale gebiedsvisie (hierover leest u elders in de Ratelaar). Uitbreiding is
daarom een voorwaarde voor het gehele huidige bestuur om aan te blijven. Onder het mom ‘vele handen
maken licht werk’ doen wij daarom een dringend beroep op u om zitting te nemen in het bestuur. De
taak van het bestuur is onder meer het ondersteunen van de diverse commissies die onder de vereniging
actief zijn, het hebben van een signaalfunctie van bewoners naar gemeente, maar ook andersom. Deze
stem van onze buurt naar de gemeente mag niet verloren gaan, en laten we voorkomen dat na meer dan
60 jaar de Buurt- en belangenvereniging opgeheven wordt door te weinig bestuursleden! Voor een evenredige verdeling van belangenbehartiging zoeken we vooral buurtgenoten uit de kern Beemte en richting
Oost-Veluweweg. We vergaderen eens per maand, en daarnaast kost het maximaal 2 uur per week.
Wilt u meer informatie over bovenstaande, of van gedachte wisselen? Neem gerust contact op via
bb.beemtebroekland@gmail.com of rechtstreeks met
Annemieke Ligt op 06 41235795
Aalt Schouten op 06 23368988
Ineke Ganzevles op 06 50826413.
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland
Op 7 april jongstleden hebben we als BBvBB eindelijk weer een ALV mogen houden voor onze leden. Tijdens deze ALV hebben we een terugblik gegeven op wat we tijdens de corona periode wel konden doen
en wat er is bereikt.
Zo is de vlag van Beemte Broekland op steeds meer plekken zichtbaar (bestellen kan nog steeds via
bb.beemtebroekland@gmail.com), hebben we een bijdrage mogen leveren aan diverse activiteiten en
initiatieven (de volledige opsomming is te vinden in het gehele verslag op de website
www.deratelaar.nl).
Ook hebben we met elkaar gesproken over de op handen zijnde gebiedsvisie die voor heel Beemte
Broekland impact zal gaan hebben, maar daarover leest u elders in deze Ratelaar meer. De kascommissie heeft ook haar goedkeuring gegeven op het financiële jaarverslag en we hebben stilgestaan bij ons
60-jarig jubileum. De traditionele afsluiting met de bingo zorgde er weer voor dat veel aanwezigen met
een mooie prijs naar huis konden gaan.
We kijken terug op een mooie avond!

Pcbo De Diamant - Beemte 2
Op 2 maart, Aswoensdag, begon de 40-dagentijd. Het thema van dit jaar was:
‘Zie je het geluk?’ Iedere week kwamen we op maandag met alle kinderen van
groep 1 t/m 8 bij elkaar om samen te luisteren naar de verhalen, te bidden en
te zingen. We hebben tekeningen gemaakt, de wereld bekeken door een vrolijke bril, we hebben lichtwensen geschreven en we hebben vooral samen stilgestaan bij de betekenis van dit feest. Op de viertafel konden we onze reis naar
Pasen volgen. We hebben met alle kinderen Palmpaasstokken gemaakt en ook
een rondje gelopen over de Korenaar.
Op donderdag 14 april hebben alle kinderen buiten eieren gezocht. Groep 7/8 heeft de Paasviering op
zich genomen. Juf Miriam en een aantal kinderen lazen de verhalen en gebeden voor, er werden posters
over ‘Geluk’ gepresenteerd, we staken Wenslichtjes aan en we hebben veel gezongen. Tussen de middag
was er een gezellige Paaslunch. De or had heerlijke broodjes en beleg voor ons geregeld. Wat fijn om dit
na 2 jaar weer op deze manier met alle kinderen te mogen delen!

Dan rest ons nog een vooruitblik van alle activiteiten die ons nog te wachten staan tot aan de zomervakantie.
Zo kijken we allemaal heel erg uit naar de meester- & juffendag en het pleinfeest.
In juni kunnen we weer meedoen aan de avond 4-daagse, gaan de portfolio’s mee naar huis en is de
laatste ronde portfoliogesprekken.
De groepen 3-4-5 en 6-7-8 hebben nog een bezoekje aan Orpheus tegoed, groep 7-8 duikt nog een keer
het zwembad in voor de zwem-challenge en groep 8 gaat hard aan de slag met het leren van de teksten
en de liedjes. Zij hebben ook nog de groep 8 activiteit en uiteraard de afscheidsavond met de musical
voor de boeg.
U ziet het, we hebben weer veel met elkaar mogen beleven de afgelopen periode, maar we hebben ook
nog weer heel veel leuke dingen om naar uit te kijken.
Tot een volgende Ratelaar!
Heel veel zonnige groeten van alle kinderen en juffen van Pcbo De Diamant – Beemte.
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Pcbo De Diamant - Beemte 3
We hebben ook weer een atelier gehad. Dit keer was het een Paas/lente atelier. Nu alle coronaregels
weer losgelaten mogen worden, konden we ook weer de hulp van ouders inroepen. Zo leuk om te zien
dat er zoveel ouders enthousiast zijn en graag komen helpen. De kinderen konden kiezen voor verschillende onderdelen, zoals toneel, muziek, knutselen met klei, figuurzagen, aan de slag met wol of vilt…
Wat een talent heeft iedereen weer laten zien!

We hebben ook weer een atelier gehad. Dit keer was het een Paas/lente atelier. Nu alle coronaregels
weer losgelaten mogen worden, konden we ook weer de hulp van ouders inroepen. Zo leuk om te zien
dat er zoveel ouders enthousiast zijn en graag komen helpen. De kinderen konden kiezen voor verschillende onderdelen, zoals toneel, muziek, knutselen met klei, figuurzagen, aan de slag met wol of vilt…
Wat een talent heeft iedereen weer laten zien!
Juf Anneke is met de meiden van groep 7-8 naar de Girlzday geweest. Deze dag is in het leven geroepen
om meiden enthousiast te krijgen voor techniek. Ze hebben enorm veel lol gehad samen.
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Brede School Antonius de Vecht
Kernconcept 'De Proefkeuken'!
Dinsdag 12 april jl. hebben de leerlingen van de Antonius samen met hun ouders het kernconcept De
Proefkeuken afgesloten. Voor deze gelegenheid was de school omgetoverd in een heus restaurant. We
kijken terug op een heel geslaagde avond met tevreden gasten. Maar daar ging wel wat aan vooraf.
De leerlingen van de onderbouw hebben zich de afgelopen weken gericht op het thema restaurant. Ze
hebben een bezoek gebracht aan Brasserie The Hangar in Teuge en kregen daar een kijkje in de keuken. Ter voorbereiding hadden de leerlingen verschillende vragen voor de medewerkers van het restaurant bedacht. Tijdens de lessen op school hebben de leerlingen zich verder voorbereid. Ze hebben
onder andere uitnodigingen gemaakt voor hun ouders, naamkaartjes geschreven, gerechten bedacht
voor hun restaurant en koksmutsen gemaakt.
Bij de bovenbouw hebben de leerlingen zich verdiept in dit kernconcept door veel proefjes te doen,
maar ook door deze zelf te bedenken. De hal van de school leek wel een laboratorium. Daarnaast hebben zij een rondleiding gehad in de keuken en het restaurant van Café De Groot in De Vecht. Ter aankleding van het restaurant hebben de leerlingen placemats en bloemen gemaakt. En tijdens de avond
zelf stonden ze in de keuken of liepen ze in de bediening.
De leerlingen hebben zich enorm ingezet en hebben hun rol als gastvrouw/gastheer, kok, ober of serveerster heel serieus genomen.
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DIO Beemte Broekland
SPORTVERENIGING DIO BEEMTE BROEKLAND
Gym en Bewegen op Muziek voor ouderen.
17 mei was alweer ons laatste gym/ bewegen op muziek voor ouderen voor de zomerstop.
Wat hebben wij al een paar fijne maanden kunnen proeven van
sporten.
Gemiddeld waren wij met z’n veertienen.
Miranda, onze sportjuf, bedacht elke keer weer wat anders, om onze spieren / gewrichten en brein te trainen.
Dat maakt het ook zo leuk, omdat het elke keer wat anders is.
Maar Miranda gaat dit jaar vroeg met vakantie, daarom stoppen wij
nu ook.
Drie maanden geen sport, wat zullen we weer stijf worden.
Maar op dinsdag 30 augustus starten wij weer, onder leiding van Miranda. Elke dinsdagmiddag van
15.00 uur – 16.00 uur in de sportzaal van dorpshuis “Ons Huus”. Na afloop van het sporten drinken wij
gezamenlijk iets.
Misschien als u dit leest, denkt u, zou dat ook iets voor mij zijn? Volgens ons is dat zeker. De eerste
twee lessen zijn gratis.
Wij zouden het leuk vinden als de groep nog iets groter wordt. Mannen, vrouwen, iedereen is welkom.
Allen een fijne zomer toegewenst, of u nu thuis blijft, of toch op vakantie gaat. Geniet ervan.

De gym/bewegen groep van DIO van de dinsdagmiddag.
Voor meer informatie mail dan naar: info@diobeemte.nl
Of bellen kan naar Ineke Bomhof tel. 055-3121326
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Puzzel

Stuur uw oplossing voor 15 Juli 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:________________________________
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Subsidieregeling side events WK Volleybal Vrouwen 2022
Altijd al een evenement willen organiseren?
Pak nu je kans! In oktober 2022 komt het WK Volleybal Vrouwen naar Apeldoorn. Wil je bijvoorbeeld met jouw buurt of sportvereniging een toffe activiteit of evenement organiseren dat in het teken van het WK Volleybal
staat?
Gemeente Apeldoorn stelt een subsidie beschikbaar om activiteiten van inwoners, scholen, buurten of sportverenigingen te steunen in aanloop naar
het WK Volleybal. Wij stellen een subsidie tot €2.000 per aanvraag beschikbaar. Voor deze regeling is het totaalbedrag van € 20.000,00 beschikbaar.
Kijk snel op www.apeldoorn.nl/wkvolleybal-subsidie voor alle informatie
over de subsidie en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.
Twijfel je of jouw idee in aanmerking komt en wil je de mogelijkheden met
iemand bespreken? Stuur een e-mail naar wkvolleybal2022@apeldoorn.nl
en een medewerker neemt contact met je op.
Voorwaarden
Uw aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen om goedgekeurd te
worden.
1.
2.
3.
4.
5.

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een side event dat:
in het teken staat van het FIVB WK volleybaltoernooi Vrouwen 2022;
georganiseerd wordt in de periode van 17 juni tot 15 oktober 2022;
geen louter persoonlijk, individueel of bedrijfsmatig oogmerk kent;
valt binnen één van de WK thema’s:
- Participatie & Cohesie: sociale betrokkenheid vergoten en verbinding creëren
- Gezondheid & Vitaliteit: het belang van een gezonde en actieve leefstijl
- Beleving & Ervaring: een positieve ervaring neerzetten om inspiratie en enthousiasme voor
bewegen en sport te stimuleren

Overige informatie
1. Het college kan op aanvraag aan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon subsidie
verstrekken voor een side event t/m een maximum van € 2.000,00 per aanvraag.
2.Een aanvrager kan slechts één subsidieaanvraag op grond van deze subsidieregeling indienen. `
3. De aanvraag wordt uiterlijk 22 april ingediend op het daarvoor ter beschikking gesteld aanvraag
formulier.
4. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, waarbij als datum van ontvangst
geldt de dag waarop de aanvraag volledig is.
5. Indien het subsidieplafond wordt bereikt op een dag waarop er meerdere volledige aanvragen
binnenkomen, wordt de volgorde van binnenkomst bepaald door middel van loting.
6. De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van een plan waarin in ieder geval het volgende
beschreven staat:
1. een beschrijving en begroting van het side
event. De begroting bevat tevens een opgave
van de bijdragen van derden (indien van toepassing);
2. welke doelgroep en welk doel bereikt gaat
worden;
3. omschrijving binnen welk WK thema het
side event valt.
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In de voetsporen van een Bouwmeester — deel 2

Hierbij het vervolg van “in de voetsporen van een Bouwmeester” dit stuk
is een vervolg van in mei 2021 door mij geplaatst stuk in de Ratelaar.
Oudouder; Hermanus (Mans) Bouwmeester 1839 --- 1923 & Wilhelmina (Mientje) van Overbeek 1843 --- 1915
Mans is geboren op zondag 27-10-1839 om 9.00 uur te
Broekland, gem. Apeldoorn. Hij was een zoon van Mannus
Bouwmeester en Tonia Hurenkamp. Over zijn doop ontbreken de gegevens.
Mientje werd geboren op zondag 12-11-1843 te Epe. Mientje
was er een van een tweeling. Zij werd als eerste geboren om
06.00 uur; haar tweelingzuster Berendina om (zoals het
mooi is omschreven) ruim 06.00 uur.
De ouders van de tweelingzusjes waren Frederik van Overbeek, geboren op 23-08-1808, boerderij ’t Spij-ker Vaassen
overleden op 30-11-1890 Vaassen, en Gezina Mentink geboren 15-02-1811 Agterhegge Vaassen, en overleden op 03-07
-1878, Agterhegge te Vaassen. Frederik was bij zijn huwelijk in Epe op 01- 04-1837 klompenmaker/
kastelein van beroep. Niet ondenkbaar is dat hij beide werkzaamheden dus naast elkaar uitoefende.
Frederik was de eigenaar van het nu nog bestaande café-restaurant De Posthoorn in Epe. De Posthoorn
heette voor de komst van de Fransen Den Oranje-boom, maar de Fransen hadden een hekel aan het
Oranjehuis. Daarom moest de naam veranderd wor-den.
Frederik was eigenaar geworden op 09-03-1837. Hij kocht het pand van Bernardus IJsseldijk. Frederik
verkocht het geheel weer voor 2700 gulden op 04-02-1846 aan Hendrik Jonker Janneszoon, die al logemen-thouder en koopman was in Epe. Aktenummer 2029 passeerde bij notaris Van Dielen.
Mans trouwde op zaterdag 30-04-1870 op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmina (Mientje) van
Overbeek. Mans zat al op de boerderij zoals wij zagen, dus Mientje kwam erbij in. Volgens de akte uit
1868 woonden haar schoonouders er ook; inwonende ou-ders, destijds de gewoonste zaak van de wereld.

Dat Mans niet helemaal zonder kleerscheuren door het leven kwam, bleek toen hij met de rechterlijke
macht in aanraking kwam. Hij had in een heg in de Beemte een wildstrik neergezet, waar precies wordt
niet vermeld, maar dat zal niet ver uit de buurt van zijn huis geweest zijn. Daar zat natuurlijk wild in
overvloed. Zeker met het vele groen en waterrijke stukken land in zijn omgeving en aan de zuidkant
(Dalhoven) van zijn huis. Als je vanaf het Goorland in westelijke richting keek, over het Apeldoorns Kanaal, zag je allemaal onontgonnen land. Tot de grens met Vaassen was het een en al heide, zover het
oog reikte. Een prachtig gezicht zal dat geweest zijn, als het bloeide.

Wat had Mans uitgehaald? Op 15-01-1871 was hij rond 8.00 uur ‘s morgens bezig met het herstellen van
een wildstrik in een heg in de Beemte. Jammer voor hem werd hij betrapt door de twee onbezoldigde
(niet-betaalde) rijksveldwachters Jannes Wichers (uit de Beemte) en Geurt Vink (uit het Woudhuis). Omdat hij in alle vroegte door twee dienstkloppers betrapt werd, komt de gedachte bij me op dat dit aangegeven werk was. Mans bekende volmondig; op heterdaad betrapt kon hij moeilijk anders.

Voor vervolg zie
pagina 32
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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
:
Mob :
Fax :
E-mail:
I-net :

055-3120326
06-20517022
055-3120327
info@vos-autos.nl
www.vos-autos.nl

50+ reis
Mededeling van de organisatie over de 50+ reis
Wij hebben samen besloten om te stoppen met het organiseren van de 50+ reis.
Corona, trouwe deelnemers die ons zijn ontvallen en het steeds lastiger worden om een bus vol te krijgen, hebben ons dit doen besluiten.
Ondanks dat er een aantal deelnemers graag weer mee wilden, wat wij erg waarderen. De afgelopen 5
jaar hebben wij de reis met veel plezier georganiseerd. We hebben veel leuke en mooie locaties gezien.
Het was altijd erg gezellig en ondanks dat jullie niet wisten waar de reis elk jaar naar toe ging hebben
jullie altijd vertrouwen in ons gehad dat we er samen weer een mooie dag van gingen maken. Het was
mooi om te zien dat de hele groep er altijd erg veel zin in had. Wij zijn jullie hiervoor dan ook erg dankbaar!
Via deze weg willen wij ook Gerrie van de EHBO, Marjan, Jacintha en Mettie, die ons altijd stonden op te
wachten bij Ons Huus en hielpen met de bediening, bedanken!
en natuurlijk de BBVBB voor een bijdrage voor de leden !
Met vriendelijke groet,
Annette en Joke
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
Juni 2022:
05 juni*
12 juni
19 juni
26 juni

10.30
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur

1e Pinksterdag Ds. A.J. Al - van Holst
Kerkdienst
Ds. mw. F. de Kok
Dialectische dienst, Dhr. J. Leijenhorst, Barchem
Kerkdienst
Ds. Sj. Muller, Apeldoorn

Juli 2022
03 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

Kerkdienst
Kerkdienst
Kerkdienst
Kerkdienst
Kerkdienst

07 aug.

10.00 uur Kerkdienst

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

mw. I. Pijpers Zutphen
H. Boter, Apeldoorn
H. Boter, Apeldoorn
mw. M. de Groot, Kampen
A. J. Al - van Holst

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

Ds. C. Bochanen, Deventer

aanvang 10.00 uur tenzij anders aangegeven
* De viering op 1e Pinksterdag zal worden gehouden op buitenplaats De Poel,
De Poel 1 in Wenum Wiesel m.m.v. het koor “Trees-Voices” uit Apeldoorn.
U bent welkom vanaf 10.00 uur voor een kopje koffie.
Na afloop een gezamenlijke lunch.
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 Tienerkerk, ook op de tweede zondag van de maand in de bovenzaal bij de kerk.

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 4 juni viering met Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
zaterdag 18 juni Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zaterdag 2 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens
zaterdag 9 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens
zaterdag 23 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens

Twello zondag om 9.00 uur

Zondag 5 juni Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Maandag 2e pinksterdag om 10.00 uur met Eucharistieviering pastoor H. Hermens
Zondag 12 juni Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 19 juni Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 26 juni Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 3 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 10 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 17 juli Eucharistieviering met Kardinaal Eijk
Zondag 24 juli Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zondag 31 juli Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zondag 7 aug. Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
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Beheerder Ons Huus
ONS HUUS
Zaterdag 14 mei 2022 is het terras, na 2 jaar, toch nog officieel geopend. Door de Corona perikelen was
dit er nog niet van gekomen. We hebben met een gezellige groep gasten hier een leuke middag van gemaakt, genietend van een biertje, wijntje, milkshakes, ijs, bitterballen enz.
Het terrasseizoen draait inmiddels op volle toeren; veel Beemtenezen, fietsers, wandelaars en campinggasten weten Ons Huus weer te vinden ☺
De activiteiten door de Aktiefgroep zijn ook weer gestart. De Disneyavond voor de jongere jeugd was
een groot succes. Op de agenda staat o.a. de fietspuzzeltocht op zondag 3 juli.
Verder hebben we nog een aantal (uitgestelde) feestjes gepland staan. Fijn dat die nu wel gevierd kunnen worden.
In het zomerseizoen is het dorpshuis van woensdag t/m zondag geopend vanaf ca. 10.30 uur tot zolang
het gezellig is.
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus.
Ben & Gina

De Ratelaar - juni 2022 - Pagina 30

Seniorensoos
Dinsdag 3 mei hadden we weer een gezellige soos middag, dit maal gingen we met z’n allen op bezoek bij fam. Bouwmeester waar we werden verwelkomd in DE GRUUNE SCHURE.
Het knapperen van de houtkachel die de heerlijke warmte af gaf, en de vele oude ambachten die de
gezelligheid maakte en de knusheid. Het was er gelijk een goed sfeer met een heerlijk kopje koffie/
thee met wat lekkers erbij werd er veel gepraat en gelachen. Na het nuttigen van het lekkers werd er
een quiz gedaan die door Frits in elkaar was gezet. Je kon in de stilte de hersentjes horen kraken, het
was een goede geheugen training voor jong en oud. Frits en zijn kleinzoon lieten van allerlei oude ambachten zien waarvoor het vroeger gebruikt werd. Zo werd er ook nog van alles verteld wat er allemaal in DE SCHURE stond, mooi om te zien wat er in al die jaren al zo verzameld is. Frits en Marian
en kleinzoon en kleindochter nogmaals dank voor de gezellige middag.
Helaas hebben we ook triest nieuws ontvangen dat Reinder Slijkhuis is overleden. We wensen Dinie de
kinderen en familie heel veel sterkte met het verlies.
Dinsdag 7 juni gaan we naar de Havikshof in Klarenbeek. SOOS BESTAAT 40 JAAR. We verzamelen
om 13.30 uur bij ons huus waar we vandaar uit vertrekken naar klarenbeek.
Juli: is de afsluiting van het seizoen dan houden we weer een gezellige qourmet middag.
Augustus: geen soos
September: RIJ INSTRUCTEUR JOOP HAGEN.
Lijkt het u leuk om deel te nemen aan 1 van de middagen, of allemaal mag natuurlijk ook, sluit u er
dan rustig bij aan. U bent van harte welkom iedere eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00
uur. Voor € 6,- zorgen wij voor een kop koffie/Thee en een glas drinken en de activiteit. Hopelijk kunnen we u binnenkort verwelkomen. Groet Wilma, Ineke, Ilona en Helga
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In de voetsporen van een Bouwmeester — deel 2
Uiteindelijk liep dit zeer ongunstig voor hem af. Hij kreeg op 13-041871 door het kantongerecht in Apeldoorn een boete opgelegd van 30
gulden en moest ook een deel van de proceskosten betalen. Alles bij
elkaar een groot bedrag, want een arbeider moest voor dit geld wel een
week of drie werken. Als hij niet binnen twee maanden betaalde, moest
hij zes dagen naar de gevangenis. Ook niet mis. Verder werd de wildstrik verbeurd verklaard en vernietigd.

Als landarbeider moest Mans allerlei dingen aanpak-ken om aan de kost
te komen. Geen werk geen inko-men. Om dat op te vangen had hij,
zoals zo velen in de streek zijn boerderijtje. Veel werk heeft hij verzet,
meer dan 40 jaar heeft hij gewerkt op het land. In de grond die in cultuur gebracht was, moesten de sloten schoongemaakt worden of aanleggen. Dat uitbagge-ren van de watergangen deed Mans in opdracht
van Jan Mulder (toen zei men nog meneer Mulder) gebo-ren op 09-041827 te Vaassen. Jan Mulder, getrouwd met Johanna Maria Eekmars,
bezat veel gronden in Vaassensebroek waar hij later een modelboerderij liet neerzetten (Slijkhuisstraat 6). Hij bezat ook grond in het Broekland, gem. Apeldoorn. Voor een prikkie wer-den deze gemeenschappelijke gronden aangekocht van de marken (=gemeenschappelijke eigenaars) en ze werden omgezet naar landbouwgrond en ver-huurd. Kleinkinderen van Jan Mulder gingen door het leven als Mulder ten Kate, later bankiers in Vaassen. Daarover doet nog een aardige anekdote de ronde. Mans rookte een pijp en op
een dag kwam Jan Mulder ten Kate het tuinpad op voor een bespreking van het werk. Schoondochter
Riek zei tegen haar inwonende schoonvader Mans. ‘Meneer komt eraan. Ik zou de pijp maar uitdoen (uit
respect).’ Mans gaf als ant-woord: ‘Hij rookt zelf ook, ik zou niet weten waarom.’

Vermeldenswaardig is nog dat Mans en Mientje het jonge meisje
Grada Maria van ’t Erve (geb. 06-09-1871) in huis hebben opgenomen, nadat haar ouders waren overleden. Na de dood van
haar moeder was haar vader op 13-10-1878 gestorven. Hoe
lang Grada bij Mans en Mientje heeft ingewoond is onbekend.
Wel wordt duidelijk dat Grada uit een gezin kwam waarin nogal
wat kinderen jong overleden zijn. Grada is ook maar 20 jaar geworden. Ze is gestorven in het huis van haar broer op 01-101891 op ‘t Loo. Ik ben er niet achter gekomen of ze familie van
Mans en Mientje was. Waarschijnlijk wel.

Mans en Mientje verkopen de boerderij (met toebehoren) op 17
-02-1910 aan hun oudste zoon Frederikus (Frits) Bouwmeester,
geb. 1877. Uit de verkoopakte blijkt, dat ze voor 1300 gulden
alles verkochten, wat al bijna 100 jaar in de familie zat: de kadastrale nummers E 1801 2.00 are huis en erf en E 1802 93.50
are. Gelijktijdig verkocht Jan Mulder ten Kate gronden aan Frits,
die aan de overkant van Goorland 10 lagen. Het kan zijn dat
Mans en Mientje die gronden in huur hadden. Het ging hier om
E 1735 1 hectare 65 aren 30 centiaren, E 1734 1 hectare 20
aren 20 centiaren genaamd het ‘Goorland’. (Adv. Apeldoornsche
Courant, 11-09-1869).
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In de voetsporen van een Bouwmeester — deel 2
Hier staat nu de huidige woning op Goorland 9/11. Jan Mulder had deze gronden: E 1422 44 aren 20
centiaren, waarschijnlijk aangekocht in 1869. Rond 1875 is het hakhout/bos op deze grond omgezet
naar bouwland en E 1423 90 aren en 70 centiaren. De grond werd in 1910 voor de som van 1300 gulden
van de hand gedaan en Frederikus werd de nieuwe eigenaar.
Voor iedereen die niet op de hoogte is van deze afmeting hierbij een uitleg. 1 hectare is 100 bij 100 meter= 10.000 vierkante meter, 1 are is 10 bij 10 meter =100 vierkante meter, en een centiare is 10 bij 10
centimeter =100 vierkante centimeter.

Mans en Mientje kregen samen 8 kinderen waarvan Gezina en Evert Gradus al op jonge leeftijd zijn overleden. Antonia 1871 - 1957, Gezina 1873 - 1889, Hermanus 1874 – 1952, Frederikus 1877 – 1939, Theodorus 1880 – 1961, Evert Gradus 1883 – 1883, Johanna 1884 – 1920 en Hendrikus 1887 – 1945.

Mans is overleden op maandag 18-06-1923 om 03.00 uur op 83 jarige leeftijd op Goorland 10. De aangifte is gedaan door de buren Gradus Everardus Bouwmeester en Gerrit Jan Jansen beide wonende aan
het Goorland. Hij is begraven op 22-06-1923 te Vaassen op de Oosterhof in graf nummer XII-15 classis
A. Na het overlijden van Mientje op 5-02-1915 werd zij begraven op de Oosterhof te Vaassen op 9-021915 in het graf met nummer lX-8 classis c. Afgaande op de nummers is het echtpaar niet bij elkaar begraven. Er werd een memorie van successie opgemaakt. Zij bezat niets. Mientje heeft zich blijkbaar uitgekleed voor ze naar bed ging, zoals men zegt. Ze had haar bezittingen voor haar overlijden overgedaan
in 1910 aan de volgende generatie.

Tot zover een stukje familie geschiedenis, dit was het laatste stuk voor in
de ratelaar. Voor wie hierin geïnteresseerd is, er zijn nog enkele exemplaren te koop van het boek “In de voetsporen van een Bouwmeester”
Met vriendelijke groet
Frits Bouwmeester e-mail: historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com
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Pcbo De Diamant - Beemte 3
Groep 3-4 kreeg voor het nieuwe thema van
‘Veilig Leren Lezen’ bezoek van Professor Poef,
van onderzoek en proef. Hij kwam ons een proefjesboek geven. Hierin staan heel veel proefjes,
die we kunnen uitvoeren. We moeten hierbij onderzoeks-vragen beantwoorden en deze opschrijven op een notitieblok. Hij heeft ook een aantal
proefjes uitgevoerd met juf Mariët en de kinderen
uit de klas. Wat een vreemde meneer was dat
zeg… Als het goed is, komt hij nog een keer langs
om het thema met ons af te sluiten. We hopen
dat we veel tijd hebben om met de proefjes aan
de slag te kunnen gaan.
Dinsdag 19 april hadden we een indrukwekkend bevrijdingsboomfeest. De kinderen
hebben in kleine groepjes allemaal een vredesduif met daarop hun vredeswens gemaakt. Deze hebben een mooi plekje aan het hek rond de boom gekregen. Juf Mariët
heeft verhalen voorgelezen, groep 7 heeft gedichten voorgedragen, groep 8 heeft de
Nederlandse vlag gehesen en we hebben samen het Wilhelmus gezongen. Daarna hebben we limonade
gedronken en een vredeszoen gegeten om onze vrijheid te vieren.

De dagen daarop heeft groep 8 zich gebogen over de IEP. Twee ochtenden mochten ze laten zien wat ze
allemaal hebben geleerd voor de onderdelen Taal (verzorging & lezen) en Rekenen. Het was best spannend, maar wat hebben ze het goed gedaan! Inmiddels heeft iedereen de uitslag van zijn/haar toets mee
naar huis gekregen. Wat zijn wij ontzettend trots op onze kanjers!

Nog iets wat we eindelijk weer met de hele school mochten vieren, de Koningsspelen.
Wat hebben we genoten. De dag begon met een lekker ontbijtje in onze eigen groep. Daarna zijn de Koningsspelen geopend met de koningsdans. Juf Remke had met een aantal ouders buiten allemaal spelletjes klaargezet. In groepjes met kinderen van groep 1 t/m 8 door elkaar hebben we gelachen en gestreden. Later op de ochtend begon het zonnetje te schijnen, wat alles nog feestelijker maakte. Wat een geweldige dag!
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Pcbo De Diamant - Beemte 4

Dan heeft groep 8 een keuze gemaakt voor de eindmusical. Het gaat de zonnige musical
‘BOSOLEI’ worden: “Bij de afscheidsmusical roept Thijs vanuit de zaal dat dochter Marjolein
direct mee moet. Ze moeten haastig vertrekken naar hun gereserveerde plaats op de camping in Frankrijk. Deze paniekerige start is het begin van een
dolkomische reeks gebeurtenissen op camping ‘Le Beau Soleil’.
Thijs heeft verschrikkelijke haast om op tijd de gereserveerde
vakantie-bestemming in Frankrijk te bereiken. ‘Familie de
Boer rijdt 375 kilometer om en arriveert vele uren te laat op
de camping. De, plaats is vergeven. Er is nog één plekje vrij … naast het
Deze zonnige musical… laat iedereen SHINEN!
Tot slot heeft groep 7-8 afgelopen week een gastles van E-waste gehad. Ze hebben heel veel informatie
gekregen over het inleveren van oude apparaten. Ze gaan de komende weken een inzamelactie houden.
Hieronder leest u het verhaal van Jurre, Jinte en Femke. Zij leggen u uit wat de actie inhoudt:
‘E–waste race’
Wij hebben op school een gastles gehad over e-waste
(Elektronisch afval). Wij gaan elektronisch afval (bijv. kapotte telefoons, snoertjes en opladers) verzamelen.
Als wij zoveel mogelijk afval ophalen, dan kunnen wij een schoolreisje winnen naar Nemo, een museum in Amsterdam!
Heel veel kinderen doen hieraan mee. We werken samen voor een
mooiere wereld, want de grondstoffen gaan een keer op.
Als u iets voor ons heeft, laat dat dan vooral weten bij Pcbo De Diamant – Beemte, of op de site van de e-waste race.
Helpt u ons mee? Alvast ontzettend bedankt.
Bijenles en bijenhotel maken
In de natuur lessen van groep 3/4, 5/6 en 7/8 hebben we het over bijen. Wat is bijvoorbeeld het verschil
tussen honingbijen en wilde bijen?
Jarno en Benjamin hebben ons van alles verteld over de honing bijen die zij sinds kort thuis houden. Ze
hadden ook een bijenkast mee die ze thuis met hun vader hebben gemaakt. Wat leuk dat zij ons van alles kunnen vertellen en laten zien.
Benjamin had ook een beschermend pak met een kap meegenomen om te laten zien. Deze trek je aan
als je bij de bijenkast wilt kijken.
De wilde bijen worden helaas bedreigd. We hebben geleerd hoe dat komt en
hoe we de bijen kunnen helpen. In woonwijken zijn te weinig mogelijkheden
voor de bijen om voeding te zoeken en er zijn te weinig mogelijkheden om
nestjes te maken. We kunnen de bijen helpen door bijvoorbeeld op de plek
van een stoeptegel of in potten wilde bloemen
te zaaien. Ook kunnen we bijenhotels in de tuin
of op het balkon ophangen die kunnen dienen
als nest of slaapplek.
De kinderen van groep 3 t/m 8 konden een eigen bijenhotel maken. Hiervoor mocht iedereen
materialen meenemen.
Willen jullie ook een bijenhotel maken? Een bijenhotel kan je maken in
een houten kistje, een oud vogelhuisje of in lege blikken of bloempotten.
Om dit te vullen kunnen je bamboe stengels, dennenappels, gras, stro,
boomschors of iets dergelijks meenemen. Ook touw of raffia is handig, en
evt een stukje gaas om het hotel af te dekken, zodat de inhoud er niet uitvalt.
Wij (de kinderen van 7/8) gaan een start maken om mega groot insecten
hotel voor op het plein te maken van oude pallets. We hebben er zin in!!
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Fiets & Auto puzzeltocht
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Werkvoorbereiding optocht OVBB 75 jaar
Beste buurtbewoners,
Over twee en een halve maand dan is het zover, het Beemterfeest! Eindelijk mag en kan het weer, wat
een heerlijk vooruitzicht. Maar het is een jubileumjaar, de OVBB bestaat 75 jaar. Dus laten we samen als
buurtschap gaan werken aan een ongelofelijk mooi weekend. Haal de wagens van stal, maak plannen
met je buurt om de optocht ook nog mooier en langer te maken. In ons buurtje zijn de eerste gezellige
momenten samen al aan de gang. De plannen zijn bedacht, de versieringen worden gemaakt en zo zijn
we samen aan de slag. Hoe is het met jullie buurt? Krijgen we al concurrentie? Wij genieten alvast van
de voorpret, hopelijk doen jullie het ook.
Namens een hele gezellige weg uit Beemte Broekland.
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Aardappelraapdag 2022
Aardappelraapdag 2022
Na het succes van vorig jaar organiseren Ruud en Antoinet Vossebeld op zaterdag 2 juli wederom een
aardappel raapdag.
Jong en oud is welkom van 11.00 uur tot 15.00 uur om zelf aardappelen te rapen voor thuis.
Kom zelf of met u kinderen en/of kleinkinderen en geniet van deze gezellige dag!
U mag de mooiste en de lekkerste aardappelen uitzoeken op het land! Deze kunt u door Westrik Snacks
gratis laten bakken tot heerlijke frietjes waarna u ze lekker op kunt eten.

De geraapte aardappelen die niet gebakken worden tot friet kunnen voor € 1,- per kg afgerekend worden. Daarnaast is ook de nieuwe oogst aardappelen te koop.
Ook zijn er dit jaar diverse kraampjes van collega ondernemers die allerlei streekproducten verkopen.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten te doen en is er iemand aanwezig om te schminken.
Sinds 2020 verkopen Ruud en Antoinet op zaterdag aardappelen aan huis. De aardappelen worden vers
gerooid van het land. De première aardappel is er al erg vroeg in het seizoen en vanaf half juni te koop.
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.
Iedereen is welkom op 2 juli. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.
De locatie van de aardappel raapdag is Werler 5 te Beemte Broekland.
Wilt u meer informatie, kijk dan op onze Facebookpagina ‘Piepers van Ruud’
of neem contact met ons op via info@huismanvossebeld.nl
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IVN-Apeldoorn organiseert fotowedstijd over de boomklever

Wie maakt de mooiste boomklever foto van Apeldoorn?
IVN-Apeldoorn organiseert een fotowedstrijd over dit mooi vogeltje als soort van de stad. Daarmee is de
boomklever ambassadeur voor de natuur en biodiversiteit van Apeldoorn.
Iedereen uit de gemeente Apeldoorn kan meedoen.
Je stuurt je mooiste boomkleverfoto voor 30 juni 2022 naar boomklever@ivn-apeldoorn.nl.
Let erop dat de foto verantwoord is gemaakt. De natuur mag niet verstoord worden en nestfoto’s zijn
niet toegestaan.
Het volledige wedstrijdreglement lees je op www.ivn-apeldoorn.nl.
De foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury. Bekend Apeldoorns fotograaf Nel Appelmelk zit
de jury voor. Daarin zitten verder twee (natuur) fotograferende IVN-leden en een ecoloog van de gemeente Apeldoorn. De mooiste foto’s worden deze zomer geëxposeerd in de hal van het gemeentehuis.
De drie mooiste foto’s vallen in de prijzen:
1e prijs een waardebon van € 100 te besteden bij een Apeldoorns fotowinkel
2e prijs een boek over natuurfotografie
3e prijs een cursus natuurfotografie bij IVN-Apeldoorn.
Voor kinderen onder de 14 jaar is er een aparte categorie.

Foto IVN-Apeldoorn, Yvonne Verhoef-Witz
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