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Pcbo De Diamant - Beemte 1 

 
 

Zie verder pagina:15 

PCBO De Diamant – Beemte weer goed gestart in het nieuwe schooljaar 
 
De zomervakantie ligt alweer een aantal weken achter ons. We hebben alle leuke en minder leuke ver-
halen met elkaar gedeeld en zijn weer voortvarend van start gegaan. 
Sommigen kijken al weer een beetje uit naar de herfstvakantie. 
 
Gelukkig is het voorlopig nog niet zover. Graag delen wij eerst met u wat ons allemaal heeft bezig ge-
houden zo aan het begin van dit schooljaar. 

In de laatste week van de vakantie waren de juffen al weer de hele week hard aan het werk. We heb-
ben samen een studiedag “De rijke leeromgeving” gehad. Wat is er veel verschoven en weggegooid en 
wat zijn we trots op het resultaat. De klassen zien er gezellig uit. Echt een haast huislijke plek om 
graag de dag door te brengen. Kussentjes, mandjes, plantjes… Iedereen is er erg blij mee. Met elkaar 
gaan de alles nog verder inrichten met onze eigen creatieve opdrachten en onze werkjes van de ver-
schillende vakken…  

We zijn het jaar goed begonnen met de Fonkelweken. 
Op het plein hebben alle kinderen en juffen van groep 
1 t/m 8 elkaar ontmoet en hebben we een vakantie-
bingo gespeeld.  
 
Groep 7-8 is al in de 2e week op kamp geweest. Sa-
men met groep 8 van PCBO De Diamant – ’t Kristal 
zijn ze 3 dagen naar Stichting Paasheuvelgroep in 
Vierhouten geweest.  
 
Leest u vooral hun eigen verhaal in de bijdrage van 
de groep 7-8 redactie. 
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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 

5 en 19-10   Breiclub       Ons Huus 
9-10    Oecumenische dienst      Wilhelminakerk 
14-10    Release       Ons Huus 
2, 16 en 30-11  Breiclub       Ons Huus 
4-11    Halloween—Aktief Groep   Ons Huus 
11-11    Release       Ons Huus 
19-11    Stamppotten buffet– Aktief Groep Ons Huus 

Foto’s: Beate Vieth 

http://www.politie.nl
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Oproepjes 

 
 
2,15,17,19,38,39 PCBO De Diamant Beemte 
5    Agenda 
7    Oproepjes 
9    Van de redactie 
11    BBVBB 
13    Werkgroep Gebiedsvisie 
21    Keramiekkar  
    Beheerder Ons Huus 
23    Stamppottenbufffet  
25    Release 
    Zij Actief 
27    Puzzel 
28    Sportvereniging DIO Beemte 
    Prijswinnaar puzzel 
29    Kerkdiensten 
30, 31   Seniorensoos 
32, 33   Release  
34    Sportvereniging DIO BeemteKerken  
35    Brede School Antonius De Vecht 
36, 37   Verslag Rondje Beemte 
39    Sinterklaasfeest 
40    Halloween 
 

Inhoudsopgave 

Rustig wonen 
 
Al lange tijd ben ik op zoek naar een rustige plek om te wonen na diverse nare erva-
ringen in de sociale huursector. Ik zoek iets of iemand die een aanbouw/bijgebouw of 
nog te realiseren gebouwtje aan mij zou willen verhuren. 
 
Ik ben 40 jaar, voormalig docent en nu bibliotheekmedewerker. Een verhuurder heeft 
aan mij een hele rustige. Ik geef geen feesten, heb geen luidruchtige hobby’s, ik rook 
en drink niet en houd mijn omgeving altijd schoon en opgeruimd. Ik heb een kat van 
ruim 14 jaar. 
 
Eventuele vragen en/of tips mogen naar bleumpje@yahoo.com   

 
 
Margit Bleumink 

Gezocht 
 
Biljart vereniging “Ons Huus “ is op zoek naar enkele leden om ons team weer aan te vullen. 
Onze biljart vereniging heeft maximaal 16 leden en spelen op 4 avonden per week, 
verdeeld over 4 poules. 
Elke poule speelt op een vaste avond, in een eigen biljart ruimte.  
 
Liefhebbers van deze gezellige biljartsport, kunnen zich telefonisch aanmelden 
bij onderstaande personen. 
 
Klaas Koers    0619966795 
Jan Broekhuis 0653678114 

Foto: Beate Vieth 

mailto:bleumpje@yahoo.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 22 november 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 10 + wo 11 dec 

Di 31 jan + Wo 1 feb 

Di 4 + 5 april 

Beste lezers, 
 
De zomervakantie is weer voorbij, de kinderen zijn weer naar school en we hebben ons werk weer her-
vat. 
 
Terugkijkend naar de zomer hebben we veel leuke activiteiten gehad, waaronder Rondje Beemte en 
het Oranjefeest. 
Rondje Beemte was weer een succes. Met prachtig weer erbij langs mooie plekken in ons buurtschap. 
Er was van alles te zien en er was een hoop animo voor. Het is heel leuk om te zien dat onze buurtge-
noten enthousiast zijn en hun kunst en erf laten zien. Verderop in deze Ratelaar een uitgebreid ver-
slag. 
 
Het Beemterfeest was een speciale editie, want ze vierden hun 75 jarig bestaan. De vrijdagmiddag be-
gon het met de seniorenmiddag, buurtborrel en feestavond. Op zaterdag de optocht, daarna in de tent 
champagne en brunch, de kinderspelen, gatgraven en in de avond muziek in de tent.  
Op zondag voor het eerst de alleskunner en daarna Boh foi toch. De kermis was ook weer als van ouds 
met de botsauto’s en schiettent. Wat was het weer fijn om dit feest te kunnen vieren na 2 jaar Corona. 
Al met al een geslaagde zomer hier in de Beemte! 
 
De herfst is weer in aantocht en gelukkig hebben we in oktober en november weer veel leuke activitei-
ten op het programma staan. De Aktief Groep organiseert een Halloween avond voor de jeugd en een 
heerlijk stamppotten buffet. Hopelijk gaat u alleen gezellig een hapje eten. 
 
In dit nummer laat o.a. ook de volleybal, de biljartclub, de buurtbelangenvereniging en de senioren-
soos weer van zich horen. 
 
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier. 
 
Simone van Assen 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

Bericht vanuit het bestuur Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland 
 
Beste buurtbewoners,  
 
Na een mooie zomer zijn we alweer in de herfst be-
land. In dit laatste kwartaal van 2022 heeft  de 
Buurt- en Belangenvereniging nog weer het nodige 
op stapel staan. Hier nemen we u graag bij mee.  
 
Op 28 september komt wethouder Henk van den 
Berge (dorpenverantwoordelijke Noord) samen met 
Harriet Althof (gebiedsmanager) op bezoek bij het 
bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging. We 
zullen met hen spreken over actuele thema’s die 
spelen in ons gebied, die momenteel allemaal sa-
menkomen in de op te stellen gebiedsvisie voor ge-
heel Beemte Broekland. Tegen de tijd dat u dit leest 
heeft het bezoek al plaatsgevonden. Wij zullen via 
de social media kanalen een terugkoppeling geven 
van het gesprek.  
 
Zoals hierboven benoemd is het opstellen van de gebiedsvisie voor Beemte Broekland nog steeds in de 
opstartfase. We zijn met de verantwoordelijke projectleider van de gemeente in gesprek over een juis-
te opdrachtformulering en hopen dat op korte termijn de bewonersbijeenkomsten georganiseerd gaan 
worden, zodat alle bewoners in gesprek kunnen met de gemeente over de plannen voor de toekomst 
van Beemte Broekland. De werkgroep die zich vanuit de BBvBB bezig houdt met de uitvoering van de 
gebiedsvisie zal elders in deze Ratelaar uitgebreid ingaan op de laatste stand van zaken.  
 
Het is u vast niet ontgaan dat de toegangsborden (aan Beemterweg t.h.v. de kerk en ter hoogte van 
Pothoven op kruising Broeklanderweg/Beemterweg) wel een opknapbeurt kunnen gebruiken. Inmiddels 
zijn nieuwe borden, met de vlag van Beemte Broekland in bestelling en zodra deze binnen zijn zal het 
houtwerk van een likje verf worden voorzien en de borden bevestigd. Hier kunnen we wel hulp bij ge-
bruiken: wie helpt mee om het visitekaartje van Beemte Broekland weer een frisse uitstraling te ge-
ven? Bb.beemtebroekland@gmail.com staat voor u open! 
 
Helaas kampen we nog steeds met een tekort aan bestuursleden. Zoals aangekondigd in de vorige Ra-
telaar betekent dit dat we op korte termijn een ledenvergadering zullen moeten gaan houden, immers 
het huidige takenpakket is met 3 bestuursleden niet op een goede manier uit te voeren. Daarom gaan 
we in gesprek met de leden over hoe nu verder? We willen graag een orgaan houden dat de belangen 
van het gebied naar de gemeente blijft behartigen, en we willen ook graag de diverse overige activitei-
ten in Beemte Broekland ondersteunen, maar in de huidige bezetting is beiden niet mogelijk en moe-
ten er keuzes gemaakt worden. De ledenvergadering zal in de 2e helft van oktober plaatsvinden, de 
uitnodiging valt spoedig bij u in de bus.  
 
Heeft u vragen, opmerkingen of goede suggesties? Laat het vooral weten via het welbekende mail-
adres bb.beemtebroekland@gmail.com. Wij horen graag van u!  
 
Hartelijke groet, bestuur BBvBB 
Aalt, Ineke, Annemieke 

mailto:Bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Werkgroep gebiedsvisie Beemte Broekland 

Update van de ‘werkgroep gebiedsvisie Beemte Broekland’  
 
Zoals u misschien al weet gaat de gemeente een gebiedsvisie voor Beemte-Broekland opstellen. Onze 
werkgroep is, sinds de ALV van de Buurt Belangenvereniging, bezig zich voor te bereiden op het overleg 
hierover. Want de mening van de inwoners van het gebied telt! 
 
We zijn druk aan het inventariseren. Hoeveel bedrijven zijn er in Beemte-Broekland en in welke sectoren 
zijn ze actief? Hoeveel zonnepanelen liggen er al? Is er voldoende betaalbare woonruimte? Dit is maar 
een greep uit de vele thema’s.  
 
Inmiddels is de eerste ronde van de enquête afgesloten. Hieronder ziet u de uitkomst. Er hebben 90 
mensen gereageerd. En veel van hen hebben ook opmerkingen toegevoegd. Dank daarvoor. Daar kun-
nen we verder mee! 

 

 

De tweede ronde zal bij het ter perse gaan van de Ratelaar ook al via de app zijn verspreid. Dit keer 
over zonnepanelen. We hopen op nog meer reacties. 
 
Niet iedereen is actief via de appgroepen. Daarom gaan we vragen bij de beheerder van Ons Huus of we 
vanaf 1 oktober een stapel formulieren met de eerste vier thema’s (wonen, agrarische sector, zonne-
energie en criminaliteit) mogen neerleggen. Vul de lijst in en doe hem in de bijbehorende doos. We ne-
men dan ook uw antwoorden mee. Ook is er een mogelijkheid om de vragenlijst via de mail toegestuurd 
te krijgen. U kunt daarvoor uw verzoek sturen naar inaksie@planet.nl. 
 
Verder gaan we op 19 september weer met een aantal raadsleden door het gebied fietsen en op 21 okto-
ber is het de bedoeling dat ambtenaren en beleidsmedewerkers die meewerken aan de gebiedsvisie ook 
op excursie komen. 
Tot zover. Wordt vervolgd 
 
Janine, Sander en Ingrid   P.S. extra leden van de werkgroep zijn nog steeds welkom.  
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Pcbo De Diamant - Beemte 2 

Een week later was het de beurt aan de kinderen van groep 1 t/m 6 om zich te vermaken tijdens hun 
schoolreis. Met de bus vertrokken ze al vroeg naar ’t Hof van Eckbergen. Hier hebben ze heerlijk ge-
speeld en dieren bekeken. ’s Middags kwamen ze moe, maar voldaan weer terug op school. Leest u 
vooral de bijdrage van Mieke uit groep 6 hierover. 

Ook hebben we al weer de eerste gastlessen gehad. Zo kreeg groep 7-8 2x bezoek van de stichting 
Cris en Voorkom. Zij kwamen ons vertellen over roken, drugs en alcoholgebruik. De laatste keer kwam 
er ook een ervaringsdeskundige mee. Zij was verslaafd geweest aan drugs. Dit maakte behoorlijk in-
druk. De kinderen kregen een huiswerkopdracht waar ze thuis met hun ouders aan moesten werken en 
ze mochten vragen stellen tijdens de gastles. Gilbert liet ons zien wat roken doet met je longen. Hier-
voor had hij een rookmannetje meegenomen, die een sigaret rookte. Er kwam allemaal teer op het fil-
tertje (longen) terecht en het stonk enorm. Gelukkig weten de kinderen nu zeker dat ze nooit willen 
gaan roken.  
 
Drinken was minder erg, aldus een aantal kinderen. Tot we samen bekeken hoeveel alcohol verschillen-
de drankjes bevatten en wat er binnen in je lichaam kan gebeuren wanneer je verslaafd raakt aan de 
drank. Misschien moeten we inderdaad toch nog maar even wachten voor we daar aan beginnen. We 
weten nu in ieder geval wel waarom alcohol een drankje voor volwassenen is. 
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Pcbo De Diamant - Beemte 3 

In groep 1/2 hebben we op dit moment een heus museum, Museum De Diamant. De kinderen leren 
van alles over Nederlandse grootmeesters en maken zelf kunst om hun museum mee in te richten. 
Ze hebben zelfs een echte kunstenaar op bezoek gehad die van alles kwam vertellen. Als het muse-
um af is, mogen we allemaal komen kijken. 

Op vrijdag 16 september mochten alle kinderen komen kijken bij Benjamin thuis. Het was geweldig! 
Zijn vader vertelde van alles over de varkens, de bijen en de aardappelen.  

We zochten eerst voer voor de varkens bij elkaar en gingen het land op. De varkens   vonden alles 
erg lekker. We mochten de varkens voeren en aaien… best spannend… 
 

De bijenkasten stonden daar ook en we mochten er even in kijken.  We hebben aardappels 

  gerooid en gezien hoeveel aardappels er uit 1 aardappel groeien. Het bezoekje werd afgesloten 
met zelf gemaakte chips van aardappels van het land. We willen de vader van Benjamin nogmaals be-
danken. Zoveel gezien, geproefd en geleerd!  
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Pcbo De Diamant - Beemte 4 

De derde dinsdag in september was het weer Prinsjesdag. Op tv zien we dan traditiegetrouw al die ver-
schillende hoedjes voorbijkomen. De kinderen van groep 7-8 hebben hun eigen hoedjesparade gehou-
den. Iedereen had een hoofddeksel geregeld. Voor de meest bijzondere creaties was er een kleine at-
tentie. Wat hadden een aantal kinderen er veel werk van gemaakt. Het was bijna niet te doen om te 
kiezen. Ook de juffen droegen een hoedje. We hebben met de kinderen van groep 5 t/m 8 nog een 
stukje van de troonrede gekeken. 

Binnenkort start de Kinderboekenweek. Thema van dit jaar is: GiGaGroen”. In de onderbouw komt er 
iemand van de scouting om te vertellen over de natuur en wat ze daar allemaal voor activiteiten 
doen. In alle groepen zullen we ons gaan richten op het onderdeel “bomen”. Iedere groep zal eigen 
onderzoeksvragen opstellen. De kinderen gaan hun favoriete boeken aan elkaar laten zien, de boven-
bouw houdt boekpresentaties en we zullen heel veel gaan lezen met elkaar. 
 
Als uitsmijter, helemaal passend in het thema zullen we met alle kinderen naar de Hoge Veluwe gaan. 
Hier zullen de groepen ook een activiteit doen die past bij hun onderzoek. We hebben hier natuurlijk 
heel veel zin in. 

In de volgende Ratelaar praten we u graag weer helemaal bij van alles wat we met elkaar hebben 
beleefd en geleerd. Graag tot dan!  

Heel veel groeten van iedereen van PCBO De Diamant - Beemte 
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Welkom bij mijn Keramiek kar 

Ik ben Tinka Hendriks en woon aan de Oude Beemterweg 8. 
 
Graag wil ik wat vertellen over mijn keramiekkar. Een aantal jaar gele-
den kon ik een keramiekoven overnemen en ben ik begonnen met ke-
ramiek maken. Helemaal nieuw was dit niet, mijn vriendin maakte al 
jaren keramiek. In de corona tijd was dit een leuke bezigheid, mijn 
woonkamer werd voller en vrolijker. Zelf vind ik kraampjes aan de 
weg heel leuk en zo is het idee van de keramiekkar ontstaan. 
 
Ik leg even in het kort uit hoe mijn keramiek gemaakt wordt: 
 
Eerst wordt de klei in de juiste vorm gemaakt. Daarna moet de klei 
een week drogen zodat het meeste vocht uit de klei is. De eerste keer 
in de oven wordt de klei gebakken tot ongeveer 1030 graden . (nu is 
het biscuit gebakken en is het voorwerp hard) Daarna worden er 3 la-
gen glazuur opgebracht en weer gebakken op 1030 graden 
(aardewerk) of op 1230 graden (steengoed).  
Steengoed is beter voor bijv. vaatwasmachine. 
 
Kom gezellig langs bij mijn keramiekkar, 
Groetjes Tinka 

Beheerder Ons Huus 

Na een prachtige zomer gaan we zo langzamerhand het  
winterseizoen weer in.  
Het terras is opgeruimd, de ijsmachine mag uitrusten…. 
 
De verenigingen zijn weer opgestart; volleybal, oranjevereni-
ging, L.C.N., bestuur, aktiefgroep, Release,  BuurtBelangenVer-
eniging enz.  Het breicafé heeft geen zomerstop gehad. 

 
 

In verband met een overeenkomst met de schietvereniging zal er wat meer bedrijvigheid in het dorps-
huis zijn. 
 
De agenda is goed gevuld, o.a. met feestjes, familiedagen, verjaardagen en leuke activiteiten van de 
Aktiefgroep. 
 
Net als iedereen zullen ook wij op de stijgende energiekosten 
moeten letten.  
De verwarming zal een graadje lager worden gezet.  
 
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus. 
Ben & Gina 
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Release jongerengroep 

Zijactief de Vecht 

ZijActief de Vecht 
 
Na de zomeractiviteiten (waarbij de puzzelfietstocht doorgeschoven is naar mei 2023) zijn we weer ge-
start met de ledenavonden. 
 
12 oktober komen Erik Bolder en Menno Vermeulen de boel opvrolijken met 
 de” FouteBoelShow”. Een humoristische spelshow met knotsgekke spelelementen en vele muzikale no-
ten! Laat u verrassen. 
 
16 november geeft Els Davelaar een presentatie over voetreflex. Het zal een interessante avond worden. 
14 december is de kerstavond. We hopen dat het dit keer door kan gaan. 
In 2020 en 2021 kon het wegens corona niet. Maar drie keer is scheepsrecht zullen we maar zeggen. 
( Deze avond is alleen voor leden). 
 
De avonden beginnen om 20:00 uur in zaal De Groot en de koffie/thee staat om 19:45 uur klaar. Intro-
ducees zijn ook welkom. Ook kunt u de plastic doppen weer inleveren t.b.v. de blindengeleidehonden. 
 
ZijActief leden betalen € 5,50. 
Introducees betalen € 8,50. 
 
We zien u graag. 
Groetjes Janny 

Het nieuwe Release Seizoen gaat van start.  
 
We hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad en weer is uitgerust voor een nieuw Release 
Seizoen. We hebben inmiddels de eerste Release avond al gehad zie hiervoor het verslagje elders in de 
ratelaar. Omdat de groep jongeren langzaam steeds groter wordt hebben we 2 nieuwe vrijwilligers ge-
worven Kyra en Anouk beide 22jaar jong.  
 
Aangezien er een aantal vragen zijn geweest omtrent de start leeftijd hebben wij deze aangepast. Het 
is vanaf nu zo dat wanneer je  van de basisschool af gaat je na de zomervakantie welkom bent bij Re-
lease. 
 
De invulling voor een aantal avonden staat al gepland er komen dus een paar mooie avonden aan.  
 
Zorg dat je onderstaande datums alvast in je agenda hebt genoteerd: 
 
9 September 
14 Oktober 
11 November  
9 December 
 
Vanaf 2023 verplaatsen we de avonden  
naar de 4de vrijdag van de maand.  
 
28 Januari 
24 Februari 
24 Maart 
28 April  
26 Mei 
23 juni 
 
Tot snel  
Kyra, Anouk, Chantal, Rianne en Monique  
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Puzzel 

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

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

Naam:______________________________________ 
Leeftijd:_____________________________________ 
Adres:______________________________________ 
Telefoonnummer:_____________________________ 

mailto:deratelaar@gmail.com
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H  I  S  T  O  R  I  S  C  H      V  O  L  L  E  Y  B  A  L      M  O  M  E  N  T 
M  O  G  E  N     Z  I  J     T  R  O  T  S     Z  I  J  N    ? ? ? 

 
Sportvereniging  Dio  Beemte  bestaat  al  56  jaar.  Voor  zover  wij  hebben kunnen   
nagaan  heeft  de  volleybal-afdeling  van  Dio  al  haar  officiële wedstrijden  in  die  
56  jaar  in  andere  sporthallen  gespeeld.  Zowel  uit-  als thuiswedstrijden  vonden  
elders  plaats.  Nooit  in  de  sporthal  van  Ons Dorpshuus.  Deze  sporthal  werd  
door  volleybal-organisaties  of  te  klein bevonden,  of  het  plafond  was  te  laag,  
of  was  om  andere  redenen  niet  goed  genoeg.  Kortom,  alle  volleyballers  van  
Dio  hebben  in  die  56  jaar  ook  hun  thuiswedstrijden  elders  moeten  spelen.    
In  De  Beemte  kon  alleen  getraind  worden. 
 
Toen  kwam  het  jaar  2022.  Virusziekte  corona  had  de  wereld  de  laatste paar  jaar  stevig  in  
haar  greep.  En  heeft  ons  anders  leren  denken  over grote  bijeenkomsten  en  samenscholingen.  
Vier  wedstrijden  tegelijk  laten spelen  in  één  sporthal  en  daarna  dus  met  acht  teams  tegelijk  in  
een  te kleine  kantine ???  Dat  kon  toch  eigenlijk  niet  meer. 
 
De  recreanten-volleyballers  van  Dio  dachten  mee  met  de  organisatie  van  de  competitie  en  stel-
den  voor  om  in  ieder  geval  als  een  soort  test één  van  haar  thuiswedstrijden  te  laten  spelen  
in  de  sporthal  van  Ons  Huus.  En  zo  geschiedde  dat  op  donderdag  31  maart  2022.  
Een  historisch  moment  dus. 
 
De  tegenstander  van  die  avond,  Gosschalk  uit  Epe,  was zeer  verbaasd  dat  wij  zo’n  mooie  ei-
gen  sporthal  hebben.  Zij  zelf  hebben  op  hun  fabriekscomplex  ook  een  mooie  sporthal,  waar  zij  
hun  eigen  thuiswedstrijden  spelen.  Echter  met  een  kleedkamer  zonder  douches  en  ook  geen  
kantine  voor  de  laatste  “set”.  En  dat  heeft  Dio Beemte  allemaal  wel  te  bieden. 
 
Mooi  zou  het  daarom  zijn  als  de  organisatie  van  de  recreanten-competitie  de  teams  die  dat  
willen  de  mogelijkheid  geven  om  thuiswedstrijden  voortaan  in  hun  eigen  sporthal  af  te  werken.  
Als  het  aan  Dio  Beemte  ligt  gebeurt  dat  in  ieder  geval  wel.  De  eerste  keer  is  prima  beval-
len .   
 
En  het  antwoord  op  de  vraag  aan  het  begin  van  dit  artikel  luidt  dan  ook: Ja, ze  mogen  trots  
zijn.  En  ze  zijn  in  dit  geval  Erik,  Jan,  Jeroen,  Leon,  Paul,  Renee,  Roelof  en  Wim. 

Sportvereniging DIO Beemte 

Prijswinnaar puzzel augustus 

Aan de Lochemsestraat woont Thije 
Wielsma, hij is 13 jaar.  
 
Onverwacht stonden wij met een 
prijsje bij hem voor de deur.  
Deze nam hij met een brede glimlach 
in ontvangst.  
 
Weer een blije winnaar van onze 
woordzoeker! 
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Parochie St. Antonius van Padua  

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

Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 

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

Kerkdiensten 
 

Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
 

zondag 2 okt  viering in Apeldoorn  
zaterdag 8 okt Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
zaterdag 16 okt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zaterdag 22 okt  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
zondag 30 okt Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
woensdag 2 nov allerzielenviering met ???/  om 17.30 
zaterdag 5 nov Eucharistieviering met pastor Sebastian  
zondag 13 nov  Eucharistieviering met pastoor  Hermens 
zaterdag 19 nov Eucharistieviering met pastor Sebastian  
zaterdag  26nov Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 

Twello zondag om 9.00 uur 
Zondag 2 okt . viering in Apeldoorn Franciscusdag  
Zondag 8 okt.  Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 16 okt.  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 23 okt + Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 30 okt Eucharistieviering  met  pastor Sebastian 
1 nov Allerheiligen viering in Apeldoorn om 19.00 uur met pastoor H Hermens 
Woensdag 2 nov de Allerzielenviering met pastoor H Hermens en de uitvaartvrijwilligers om 19.00 uur 
Zondag 6 nov Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 20 nov   Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 27 nov  Eucharistieviering met pastor Sebastian 

Okt. 2022:   
02 okt.   10.00 uur Kerkdienst  Ds. mw. L .Kraan, Apeldoorn 
09 okt. *  10.00  uur Oec. kerkdienst  Ds. A.J. Al - van Holst 
16 okt.**  10.00 uur Kerkdienst      Dhr. R. Bloemendal, Apeldoorn 
23 okt.   10.00 uur Kerkdienst  Ds. J. Kappers,  Apeldoorn 
30 okt. ***  14.30 uur Kerkdienst  Ds. A.J. Al - van Holst 
 

Nov.  2022: 
02 nov.  19.30 uur Dankdag  Ds. A.R. Roodenburg,  Apeldoorn 
06 nov.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. Sj. Muller , Apeldoorn 
13 nov.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. J. Ter Avest, Rheden 
20 nov.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. A.J. Al - van Holst 
27 nov.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. mw. I. de Zwart, Deventer 
04 dec.  10.00 uur Kerkdienst  Ds. B. Faassen,  Apeldoorn 
 
*  Deze oecumenische  viering zal worden gehouden in samenwerking met de Protestante Kerk in 
Nijbroek, Terwolde en De Vecht. Het koor *Trees Voices* uit Apeldoorn zal  haar medewerking verlenen 
**  Tijdens deze dienst zal de muzikale begeleiding mede worden verzorgd door het koor “Seven Up” 
uit Apeldoorn. 
***  Een feestelijke middag dienst in het kader van het 150 jaar bestaan van ons  Bätz-Witte orgel.  
Ons organistenteam alsmede  uitgenodigde musici werken hier aan mee. Na afloop napraten onder het 
genot van koffie/thee. 
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Seniorensoos 

Op 3 aug 1982 is de soos opgericht. Ik heb via Bep Wolters nog wat oude administratie gekregen, waar 
ik wat informatie uit kon halen. 
 
Ik zie dat het aantal personen wat in 1992 aanwezig rond de 38 was, vele meer dan dat er nu aanwezig 
is, Mw Uenk, mw van de Put en mw Neuteboom hebben de soos opgestart, zei hebben het vele jaren op 
zich genomen. En regelden ook allerlei activiteiten van een bingo, spelmiddag, dia middag, schilder mid-
dag, en ga zo maar door. 
 
Mw Beekman en Mw Wolters hebben het ook vele jaren met elkaar geregeld. En zo zou ik vast meerdere 
mensen vergeten die zich voor de soos hebben ingezet. Fantastisch om te zien dat het al zoveel jaren 
bestaat en hopelijk kunnen we er nog vele jaren mee doorgaan. Het zou mooi zijn als er zich meerdere 
mensen toevoegen in de groep, dat zou fantastisch zijn. En dat we ook zeker meerdere mannen kunnen 
ontvangen, op dit moment bestaat de groep uit 11 personen. Sluit er gerust bij aan iedere eerste dins-
dag van de maand van 14.00 tot 16.00. Voor € 6,- krijgt u een kop koffie/thee een glaasje drinken en de 
activiteit. 
 
Het 40 jarig bestaan konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan, met dank aan mw Wolters die ons de tip gaf dat het al zo-
veel jaar bestaat. 
 
7 juni was het dan zover, het leek ons beter om het iets eerder te 
vieren ook wat betreft de weersomstandigheden. De maand juli was 
enorm warm, de dag van de soos was het 36 graden. De maand juli 
hebben we dan ook de soos laten vervallen. 
 
We zijn met z’n allen naar de vogeltuin de Havikshof in Klarenbeek 
geweest, erg leuk om daar eens een kijkje te nemen, openingstijden 
zijn op de site van de Havikshof te vinden.  
Het was een mooie middag. De eigenaar vertelde veel over de ver-
schillende roofvogels die hij heeft en over de prachtige tuin die wij 
hebben bewandeld en bezichtigd hebben.  
Zo mocht ook een ieder de havik op zijn arm vast houden. Dit was 
natuurlijk geen verplichting, maar als je het aandurfde kon je het 
doen. Zo is er van ieder een foto gemaakt. 
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Seniorensoos 

De foto is met de soos op 6 september aan iedereen overhandigd. Na de bezichtiging zijn we naar res-
taurant Pijnappel gereden en hebben daar heerlijk wat gedronken en een taartje gegeten. Het was een 
geslaagde en gezellige middag met prachtig weer, mooie verhalen en gezelligheid. 
 
Op 6 september kwam dhr. Hagen van rijschool Hagen 
ons van alles vertellen over de verkeersregels. Het was 
een leerzame middag, we werden weer even goed opge-
frist, hoe we moeten handelen in het verkeer. We kregen 
na de uitleg een kleine examen, dan kun je toch weer 
zien hoe moeilijk het allemaal is. Kortom, het was erg 
goed om weer even een verfrissing te hebben. 
 
Na afloop zijn we met z’n allen wezen gourmetten, dit 
was de bedoeling om dit in juli te doen als afsluiting van 
het seizoen, maar het was zo warm dat we deze geannu-
leerd hadden. We hadden wederom fantastisch weer, zo 
konden we heerlijk buiten genieten van al het lekker eten 
wat Ben en Ali hadden verzorgd. Dank hiervoor en na af-
loop een heerlijk ijsje genuttigd. 
 
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Ilona 
Achterkamp, zij heeft zich ook 6 jaar ingezet voor de 
soos, Ilona bedankt voor je inzet. Zo hebben we gelukkig 
ook een nieuwkomer, Ineke Ganzevles die ons komt on-
dersteunen. Fijn dat je erbij bent Ineke, we gaan er met 
z’n allen weer een mooi seizoen van maken. Zo hebben 
we alweer een aantal activiteiten gepland staan. 
 
 
Oktober: Kallebas opmaken  
November: geheugentraining 

Wees welkom, groet Wilma, Ineke en Helga  
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Release jongerengroep 

Het is al even geleden maar voor de zomervakantie stond de allerlaatste release 
avond gepland van het seizoen. Om de jongeren een onvergetelijke avond te bezor-
gen mochten ze een nachtje logeren in Ons Huus.  
 
Aangezien we hoopten dat we die avond met z’n allen zouden gaan slapen hadden we 
een aantal activiteiten bedacht waar de jongeren goed uitgeput van werden. 
De jongeren verzamelden zoals gewoonlijk bij Ons Huus waarna ze met de fiets rich-
ting Apeldoorn vertrokken om daar te gaan bowlen met op de heen weg een lekker 
ijsje.  
 
Terug bij Ons Huus was er nog een verrassing, alle jongeren werden met busjes ergens achterin We-
num Wiesel gedropt. Vanuit daar moesten ze teruglopen naar Ons Huus. En dat was voor veel jongeren 
nog best uitputtend en een spannende activiteit. 
 
Terug bij Ons Huus werd er druk gelachen, gekletst en gespeeld in de gymzaal. De ballen vlogen door 
de lucht ook om 04.00 uur in de nacht nog. Het plan om de jongeren flink moe te maken was mooi 
mislukt.  
Om 9.00 uur heeft Alie voor ons de ontbijttafel gedekt waar een aantal onwijs vermoeide jongeren aan 
tafel hadden zitten.  
 
Via deze weg willen wij Alie en Ben bedanken voor de hulp en de mogelijkheid om dit te organiseren. 
 
Op naar een nieuw Release Seizoen! Chantal, Rianne en Monique  
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Release jongerengroep 

Start seizoen 2022/2023 
 
Op 9 september hadden we de start van het nieuwe Release Seizoen. Om dit specta-
culair te openen hebben we de jongeren om 18.30 uur uitgenodigd op het sportveld 
van de Beemte.  
 
Daar stond de stormbaan al klaar waar ze zich de hele avond op hebben uitgeleefd. 
Tussendoor werd er gebarbecued en hebben ze zich optimaal vermaakt.  
 
We willen graag de sponsoren bedanken voor hun bijdrage, mede hierdoor was de start van het sei-
zoen een succes!  
 
Entraction, Slijkhuis automotive, bouwbedrijf Mekelenkamp, Ega-floor-tec & onbeperkt verzorgd en be-
geleid BEDANKT! 
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Sportvereniging DIO Beemte 

Kerken 

Oecumenische dienst  d.d.  9 oktober  2022, aanvang 10.00 uur in de Wilhelminakerk 
 
Na een periode van Corona, kunnen we nu weer samen met de Protestantse kerken Terwolde en Nij-
broek en de Katholieke Geloofsgemeenschap van de Vecht, een oecumenische dienst houden, in de Wil-
helminakerk. 
 
Aan deze dienst werken mee: ds.  Jolanda  Al, ds. T.  van Staalduine, pastor H. de Jong en leden van 
de oecumenische werkgroep. 
 
Het thema voor deze dienst is “samen onderweg” naar aanleiding van Lucas 24 : 13 – 35. (de verschij-
ning van Jezus aan de Emmaüsgangers)  
De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Trees Voices uit Apeldoorn. 
 
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. 
 
U bent van harte uitgenodigd!!  
 
De oecumenische werkgroep  

V  o  l  l  e  y  b  a  l  l  e  r  s      g  a  a  n      b  u  i  t  e  n      s  p  e  l  e  n 
 
Was het niet Johan Cruyff die ooit opmerkte dat  “Buiten Spelen” een verplicht vak 
moest zijn op alle basisscholen.   
Buiten spelen alleen op basisscholen? Of ook buiten spelen in de rest van je leven? 
Die vraag werd door de recreanten-volleyballers van Dio Beemte met  “Ja” beantwoord.  
 
Zondag 21 augustus was het zover. Allemaal verzamelen bij één van de volleyballers thuis, 
van waar per groepje van vier personen een flinke wandeling moest worden gemaakt. 
De route van deze wandeling was door iemand uitgezet en voorzien van diverse vragen en  
zoekopdrachten. Kortom, een echte speurtocht dus.  
 
En gespeurd hebben ze. Naar windwijzers, naar vogelverschrikkers, naar kruidduiven, of was  
het toch kruitduiven. Het bordje “pas-op-schrikdraad” moest leiden naar een volleybalveld 
en in een regel van een prachtig gedicht kon men speuren naar de voornamen van het 
volleybalteam zelf.  
 
Veel vrolijkheid onderweg om zo’n mooie speurtocht, ook veel animo om te winnen, alsmede 
de nodige frustratie als iets niet gevonden werd. Spanning dus bij de groepjes toen ze hun werk 
hadden ingeleverd  en door de jury werd nagekeken. Wie zou er gaan winnen? Zeventien punten 
was maximaal haalbaar. 
 
En . . . . jawel hoor, één groepje van vier dames haalde deze maximale score en kregen als  
winnaar alle vier de  “time-out-medaille” omgehangen.   
 
Daarna was er, ook buiten, een 
uitgebreide barbecue met alles 
erop en eraan.  Met veel  
gezelligheid, met veel nageklets 
over de speurtocht en met veel 
sociaal samenhang.   
 
Een geslaagde dag dus. Zodanig 
geslaagd dat er spontaan reacties 
uit de groep kwamen om 
volgend jaar zelf zoiets te mogen 
organiseren.  
 
Heeft Johan Cruyff toch gelijk 
gehad.  
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Brede School Antonius, De Vecht 

Kernconcept "Terug naar Toen"  
 
Het schooljaar 2022-2023 is gestart en wij zijn begonnen met het kernconcept: “Terug naar Toen". Hoe 
zag het er vroeger uit en hoe leefden de mensen vroeger? De opening van het kernconcept was een to-
neelstuk over hoe het er vroeger in een schoolklas aan toe ging, gespeeld door de leerkrachten.   
 
Er zijn diverse activiteiten rond het kernconcept in ons atelier, zoals lijstjes in verstek zagen, mandjes 
weven, schrijven met kroontjespennen, tollen maken en boekenleggers borduren. Ook hebben de kin-
deren poëzie- album versjes geschreven en opa's en oma’s geïnterviewd. De onderbouwkinderen een 
schoolklas van vroeger ingericht, waarin ze schooltje kunnen spelen. 

Excursie onderbouw naar meubelmaker Cees Boutkan 
 
Op vrijdag 9 september 2022 is de onderbouw van de Antonius school op bezoek geweest bij Cees Bout-
kan. Hij heeft als meubelmaker verschillende dingen laten zien in zijn atelier. De foto's spreken voor zich.  

Kinderen hebben houtkrullen ge-
maakt met de schaaf en we hebben 
een plankje met speciale lak inge-
smeerd.  
 
We hebben verschillende gereed-
schappen bekeken en stoelen gezien 
van 400 jaar oud.  
 
Cees bedankt voor je gastvrijheid. 
We hebben heel erg genoten en ge-
leerd van het bezoek.    
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Verslag rondje Beemte 

Rondje Beemte 2022 groot succes! 
 
Ideaal fietsweer, heel veel gezellige mensen en een heerlijke fietsroute door ons mooie 
Beemte/Broekland en het Weteringsbroek, met twaalf adressen waar op zaterdag 6 augus-
tus open huis was: Rondje Beemte 2022 was een dikke hit!!  
 
Langs de zestien kilometer lange fietstocht lieten in totaal 17 hobby- en kunstbeoefenaars en am-
bachtslieden hun werk zien aan het fietsende publiek. Het Rondje slingerde dit jaar van De Beemte 
naar De Vecht en langs het randje van Teuge via de fietspaden weer terug naar De Beemte. Het was 
een drukte van belang. Hoeveel mensen er zijn geweest, dat blijft raden. Bij het Hove Hoekje zijn ze bij 
150 opgehouden met tellen. Bij de Gruuneschure denken ze dat er wel 300 zijn geweest.  
 
Opkomst 
Wie fietsen nou zo’n rondje? We hebben veel bekenden gezien: mensen hier uit de buurt en mensen die 
hier vandaan komen en de gelegenheid aangrijpen om door hun geboortestreek te fietsen en gezellig 
bij te praten. Daarnaast zagen we veel mensen die hier in de omgeving op vakantie zijn. Een leuke mix!  
 
Interesse 
Wat overal opviel was de interesse die iedereen toonde. Voor het ambachtelijke werk van de meubel-
restaurator en de houtdraaier, de groene vingers van de tuinmannen- en vrouwen, de artistieke en cre-
atieve talenten van de kunstschilders, theatermaker, florist en kantklosser tot de schaapsherder en het 
streekmuseum: niemand had te klagen over aandacht.  
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Verslag rondje Beemte 

Bedankt!  
Op elk adres heerste een fijne, positieve sfeer. De fietsers hebben genoten van al het moois dat er te 
zien was en al het lekkers dat er te proeven was. De mensen van het Rondje Beemte hebben genoten 
van de gezelligheid en de belangstelling:  
 
‘Het was voor ons de eerste keer dat we meededen, maar we vonden het geweldig! Wat een 
mensen zeg. En wat waren die mensen allemaal geïnteresseerd! Wij vonden het een zeer ge-
slaagde dag.’ 
 
‘Ook op De Vecht was het een drukte van belang. Een 
en al gezelligheid en fijne belangstelling. Allemaal po-
sitieve reacties gehoord van de fietsers, over de 
adressen die ze al bezocht hadden, heel leuk om te 
horen. Het was een feestje!’ 
‘Een enorm succes, we hebben genoten! Echt super 
geregeld en heel veel leuke mensen over de vloer ge-
had.’  
 
‘Het was een bijzondere dag’  
 
Wat een dag! Wat een weer, wat ontzettend veel leuke belangstellende mensen. Wij hebben 
aan één stuk door genoten en waren onder de indruk van de grote hoeveelheid mensen en 
fietsen op ons terrein. Helemaal leuk en zeker weten voor herhaling vatbaar. Vele goede en-
thousiaste reacties ontvangen van mensen van heel dichtbij uit de buurt tot heel ver weg.’ 
 
‘Ik hoop van harte dat jullie allemaal net zo’n leuke dag hebben gehad als wij. Wat een op-
komst aan mensen en ook veel geïnteresseerde mensen.’  
 
‘Het was in één woord super. Voor herhaling vatbaar wat ons betreft.’ 
 
‘Ook ik heb genoten! Inderdaad heel veel bezoekers en ook echt geïnteresseerd. Wat mij be-
treft ook zeker voor herhaling vatbaar.’ 
 
‘Het was een supergezellige dag met veel bezoekers, ook voor het kantklossen was veel be-
langstelling. We hebben er van genoten.’ 
 
‘Wij zijn 14 liter pompoensoep en 4 grote plaatcakes verder en zijn nog volop aan het nage-
nieten. Het was een superleuke dag, met veel enthousiaste bezoekers.’ 
 
Hoe het zo kwam 
Veel mensen hebben een hobby of hebben een ambacht in de vingers waar je als buurtgenoot eigenlijk 
niets van weet. Hoe leuk is het dan om elkaars werk eens te kunnen bekijken? Vanuit die gedachte 
kwam Miek van den Pangaard op het idee voor Rondje Beemte: een fietstocht langs hobby en kunst. 
Editie 2022 is ondertussen de 8e versie van het Rondje Beemte, dat om het jaar wordt gehouden (2020 
sloegen we over ivm corona.). Miek heeft het stokje een aantal jaren geleden overgedragen aan Frits 
Bouwmeester en Wilma Kleiboer. 
 
Kijk voor de aftermovie op de facebookpagina: 
www.facebook.com/rondjebeemte  

http://www.facebook.com/rondjebeemte
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Schoolreisverhaal van Mieke 
Hof van Eckberge daar zijn wij geweest.  
We gingen met een dubbeldekker. In de dubbeldekker gingen we 
snoep eten. Toen we er waren gingen we onze tassen en spullen op 
een plek zetten. Toen gingen we het park ontdekken. We gingen 
eerst onder de regendouche. Toen gingen we naar binnen daar gin-
gen we klimmen uit het spinnenweb en op de trampoline. Met de 
glijbaan weer naar buiten toe. Daar gingen we het pook ontdekken. 
Toen gingen we lekker spelen. Daarna gingen we patatjes eten met 
een snackje erbij en mochten we nog even spelen. En toen gingen 
we met die dubbeldekker weer naar school. En toen gingen we 
snoep eten en gingen we weer naar school. Het was heel leuk in Hof 
van Eckberge.  
Mieke 

Van onze groep 7-8 redactie 
KAMP 2022!!!! 
 
We begonnen te fietsen en konden niet wachten om op kamp te zijn. De eerste stop was bij een 
tuintje en een groot kasteel. Daar kwamen we de kinderen van groep 8 van De Diamant – ’t Kristal 
tegen. We gingen naar het verscholen dorp en hebben daar de huisjes bezocht. We mochten in de 
huisjes zitten. We hebben daar ook even wat gezeten en gegeten. Toen konden we weer verder. Na 
een uur of twee kwamen we bij de Zandenplas. Daar hebben we ons brood opgegeten, maar we 
mochten niet zwemmen helaas. Er vloog heel lang een helikopter in rondjes over en langs het water. 
Toen moesten we weer op weg naar een verrassing (die we al wisten).  
Het zwembad, we gingen daar een hele tijd daar zwemmen. Daar waren glijbanen, een diep zwem-
bad, een stroming zwembad en een ondiep zwembad. Toen we klaar waren in het zwembad gingen 
we omkleden. We kregen we allemaal een softijs of een raket. Vanaf daar was het nog een half uur-
tje fietsen en toen waren we bij het huisje. We konden naar binnen en we gingen het huisje verken-
nen. We hadden een boven verdieping en onder verdieping. We moesten nog wel even wachten op 
de auto´s met al onze bagage. We pakten onze bagage en die moesten we naar boven brengen. 
Daar gingen we alles uitpakken. Toen hebben we een beetje geklierd op onze kamer. We zongen 
voor Jiro, want hij was jarig. Er waren allemaal ballonnen en slingers opgehangen door de juffen en 
Jiro mocht donuts uitdelen. Na het eten gingen we naar de speeltuin, daar was een meertje met een 
kabelbaan eroverheen en een parcours over het water. 
Juf Leanne vertelde een spookverhaal en daarna gingen we een spooktocht lopen. Een paar kinderen 

van onze school gingen niet mee. Zij deden een spelletje koehandel  met juf Miriam. De spook-
tocht was afgelopen en iedereen kwam dansend terug (ze deden de Macarena). Heyyyyyyyyy Ma-
carena! We gingen naar binnen en blijkbaar was daar een soort gevecht met een komkommer en 
een watermeloen?! We mochten nog een spelletje doen en toen gingen we slapen.  
 
De volgende dag begonnen we met een ontbijtje. Toen we klaar waren met het ontbijt moesten we 
onze kamers opruimen. Helaas won onze klas niets.  
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Sinterklaasfeest 

We hebben de tweede dag Levend Stratego gespeeld in het bos en een potje Weerwolven bij het 
huisje. Die avond kwamen de juffen van hun en onze school. Meester Mees kwam ook. Hij bleef sla-
pen. Er was een bbq en daarna hadden we een bonte avond. Juf Eliza bleef heel lang en dat was erg 
gezellig. We gingen heel laat naar bed. 
 
De laatste ochtend moesten we alles opruimen. Na het ontbijt gingen we ook het verjaardagsfeestje 
van Jesper vieren, want hij was ook jarig. Daarna stapten we op de fiets en vertrokken we terug naar 
school. Onderweg was er ineens een hele grote verrassing. We stopten bij het Klimbos in Apeldoorn 
en gingen klimmen. Dat was echt Vet gaaf!  
 
Veel later dan gepland, kwamen we 
moe terug op het schoolplein, waar 
onze ouders op ons stonden te wach-
ten. Toen was het kamp echt afgelo-
pen.  
 
Wat was het tof!   
 
Groeten groep 7-8 
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