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Halloween disco 31 oktober 2014 

De halloween-avond was een enorm succes! In 

eerste instantie dachten we zo’n 20 tot 25 kinde-

ren te mogen vermaken, maar uiteindelijk heb-

ben we ruim 50 kinderen gezien. Rond kwart 

voor 6 kwamen de eerste kinderen al binnen 

druppelen. We zijn begonnen met knutselen. We 

hadden voor ieder wat wils. De kinderen moch-

ten zelf een keuze maken tussen een heksen-

hoed maken, T-shirt spuiten, een pompoen uit-

hollen (voor de wat oudere kinderen), spin ma-

ken, speciaal voor de meiden nog nagels lakken 

in halloweenstijl en je kon je laten schminken. 

Na een uurtje knutselen hebben we de boel op-

geruimd en ruimte gemaakt voor de disco. De 

muziek werd verzorgd door een buurtgenoot. De 

kinderen mochten zelf drinken halen en we heb-

ben chips en snoepjes uitgedeeld. Het was 

enorm leuk om te zien hoe de wat oudere kinde-

ren zich samen met de wat jongere kinderen 

konden vermaken. Rond half negen kwamen de 

eerste ouders alweer binnen druppelen om te 

zien hoe hun kroost zich aan het vermaken was. 

Sommige ouders konden het niet laten om toch 

ook zelf nog even de dansvloer op te gaan. En 

wellicht ook om wat nostalgie op te halen?!?!? Er 

werd ons zelfs gevraagd of we dit ook eens voor 

de volwassenen gingen organiseren? Wie weet? 

De kinderen gingen uiteindelijk moe maar met 

een hoop plezier en de eigengemaakte hallo-

weencreatie naar huis. 

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door 

de subsidie van Young055 van de gemeente 

Apeldoorn. 

Pompoen uithollen T-shirt spuiten 
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Inhoudsopgave 

Voorbehoud: 

De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden 

stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 
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Van de redactie 

Het redactieteam bestaat 

uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 19 januari 2015 aanleveren.  

De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

2015 week 

3, 4 februari 5/6 

  

  

Verschijningsdata 

Beste lezers, 

 

Voor u ligt het laatste nummer van de Ratelaar van 2014. 

Een bewogen jaar, waarin door heel veel mensen in en rond het dorpshuis hard is gewerkt. Onze 

dank daarvoor! 

Sommige bewoners vonden het allemaal wat lang duren. Maar als ik kijk hoeveel avonden alleen al 

het (interim)bestuur hiermee bezig is geweest, denk ik dat het echt niet sneller had gekund. Iedereen 

heeft tenslotte op zijn minst recht op een behoorlijke nachtrust en een avondje vrij in de week! 

 

Dat harde en zorgvuldige werk heeft een geweldig resultaat opgeleverd, want de nieuwe beheerders 

zijn bekend!! U kunt het allemaal in deze Ratelaar lezen. 

De redactie heet de nieuwe beheerders Ronald Amse en Jeanette Vonkert hierbij van harte welkom 

en wenst hen veel succes en plezier in Beemte Broekland. 

 

Een uitgebreid verslag in deze editie van het Sinterklaasfeest op 29 november jl. voorzien van leuke 

foto’s van Sinterklaas, Zwarte Piet en het paard Amerigo. Dat mag toch wel uniek heten. Het stuk 

kwam een uur voor sluitingstijd binnen en werd gebracht door de Hoofdpiet die er uitgeput uitzag en 

vroeg of het nog geplaatst kon worden. Maar natuurlijk, voor de goede Sint doen we alles zoals ons 

vroeger geleerd is en is ons geen moeite te veel. Opgelucht vertrok hij weer, zijn werk zat erop.  

Op het redactiebureau stond opeens een grote zak met suikergoed en marsepein en om de hoek van 

de deur nog een zak pepernoten. Daar zit de redactie wel goed mee voor de komende redactieverga-

deringen. 

 

Maar het is niet alleen Sinterklaas wat de klok slaat, de Kerstdagen komen er ook weer aan. Daarom 

heeft de redactie besloten om vast in de stemming te komen, een kerstverhaal te plaatsen in dit 

nummer maar als u dat leuker vindt, kunt u het natuurlijk ook bewaren tot de feestdagen.  

 

Verder wijzen we nog even op allerlei lekkernijen die zo hier en daar in de buurt worden gemaakt en 

verkocht zoals balkenbrij, worsten, oliebollen en nog veel meer smulzaken. Koopt u royaal, u krijgt 

wat lekkers en de kas van de verschillende verenigingen wordt weer gespekt. 

 

Verder willen we toch nog even “sliepuit” wijzen op de verschillende borden die de Gemeente Apel-

doorn recentelijk een dag langs de Beemterweg geplaatst heeft om een omleiding aan te duiden om-

dat er reparaties aan de weg moesten worden uitgevoerd. Mogelijk hierdoor werden 21 ooievaars, die 

meestal via Noord-Holland langs de Noordzeekust vliegen, wat in de war gebracht op hun weg naar 

Afrika. Overigens staat er maar één stukje in deze Ratelaar over een kraamkamer. Nu, de andere 

twintig ooievaars waren begeleiders zullen we maar zeggen, maar wie weet! Na hun landing in de 

Beemte en een paar uur fourageren, kregen ze het in de gaten en zetten ze hun reis voort. Hoeveel 

Beemtenaren hebben dit voorval eigenlijk opgemerkt? 

 

Fijne dagen en een gezond en voorspoedig 2015! 

Namens de redactie,  

Miek v.d. Pangaard/Siep Woudstra 
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Dorpshuis “Ons Huus” 

Nieuws van Dorpshuis Ons 

Huus. 
 

Ook deze maand willen we als bestuur een aan-

tal dingen met u delen. 

We zijn de afgelopen maand erg druk geweest 

om een visie en beheerplan voor ons dorpshuis 

op te stellen. Dit plan zal binnenkort besproken 

dienen te worden met alle verenigingen en zal 

t.z.t. natuurlijk op de website geplaatst worden. 

Deze website moet echter eerst vernieuwd wor-

den en ook daarvoor zijn de eerste contacten 

gelegd. 

Voor de komst van een nieuwe beheerder dien-

de ook de exploitatieovereenkomst met hen 

aangepast te worden aan de eisen van deze 

tijd. Ook hieraan wordt gewerkt i.s.m. een ex-

pert op dit gebied. 

 

In 2010 is er met de gemeente Apeldoorn een 

dienstverleningsovereenkomst afgesloten waar-

bij is afgesproken dat ter compensatie van het 

wegvallen van de oudpapier inkomsten een be-

drag zal worden betaald. 

Daarvoor moet als tegenprestatie een aantal 

keren per jaar de omgeving van het dorpshuis 

en het sportveld worden schoongemaakt en bij-

gehouden. Dit werk van de klussengroep is ook 
dit jaar weer beloond met een bedrag van € 

2585 !! 

 

Tot zover zomaar een aantal activiteiten van 

het bestuur. Daarnaast kwamen we in een 

stroomversnelling voor wat betreft een aantal 

andere zaken: 

 

 B&W van de gemeente Apeldoorn 

keurden een subsidieaanvraag van € 

50.000 goed voor o.a. een nieuwe in-

richting van de keuken en het verduur-

zamen van het gebouw. 

 We zijn tot overeenstemming geko-

men met een tweetal nieuwe beheer-

ders. 

 

Helaas is de beheerderwoning in tegenstelling 

tot andere berichten nog niet definitief ver-

kocht, daarover wordt nog onderhandeld. 

 

Over onze nieuwe beheerders 

We mogen u voorstellen aan Ronald Amse en 

Jeanette Vonkert. Een enthousiast stel dat 

graag aan de slag wil in ons dorpshuis. Zij heb-

ben de nodige horeca-ervaring en willen van 

ons dorpshuis weer een echt thuis voor Beemte 

Broekland maken. Een korte kennismaking met 

hen in deze Ratelaar. Voor zij echter aan de 

slag kunnen zal er het nodige moeten gebeu-

ren. In december en januari willen we daarom 

graag beginnen om een nieuwe keuken te in-

stalleren maar ook om de foyer een metamor-

fose te geven. Een grote klus waarvoor natuur-

lijk weer uw hulp gevraagd wordt. Voor de vas-

te gebruikers van Ons Huus, die zo spoedig mo-

gelijk op de hoogte gebracht zullen worden, zal 

dit misschien enige aanpassing vragen maar we 

willen er alles aan doen om de overlast te be-

perken. 

 

We doen dan ook een dringend beroep op 

u! 

Als u in de gelegenheid bent om te helpen met 

de diverse werkzaamheden om het dorpshuis 

weer tot een gezellig middelpunt van Beemte 

Broekland te maken meldt u dan a.u.b. aan bij: 

 

larsvandermik@hotmail.com of 

arnold.apeldoorn@hotmail.com of bij een van 

de andere bestuursleden. 

 

En bedenk: aankomende zomer zal ons dorps-

huis 50 jaar bestaan!! 

 

Het is fantastisch dat we, zoals het er nu naar 

uitziet, in ieder geval dat jubileum samen kun-

nen vieren. Als iedereen zijn steentje bijdraagt 

kunnen we straks zeggen: de saamhorigheid in 

Beemte Broekland is nog steeds niet verdwe-

nen. 

 

Tenslotte wensen wij u hele fijne Kerstdagen, 

een goede jaarwisseling en alle goeds voor 

2015! 

 

Tot ziens in ons dorpshuis “Ons Huus” 

 

 

 

 

mailto:larsvandermik@hotmail.com
mailto:arnold.apeldoorn@hotmail.com
http://www.google.nl/url?url=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerstlandschap-i20601.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Jy16VO_xNcjLPbqpgLAF&ved=0CCwQ9QEwCw&usg=AFQjCNFj2u8yVPFbv88mp_Dc9uJO8FGhuQ
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                Eet u ook een hapje mee?? 
 

    
 
 
 

 
 
 
                     
  

 Gezellig samen smullen van een stamppottenbuffet. 
  

Op woensdag 18 februari 2015 organiseert de Aktief Ons Huus groep ism met de beheerders 

van het dorpshuis en ter kennismaking een stamppottenbuffet voor alle inwoners uit Beemte-

Broekland. 

  

De kosten hiervoor zijn  € 10 dit is inclusief 2 consumpties 

naar keuze en een kopje koffie of thee als afsluiting. 
(kinderen t/m 12 jaar € 7.50) 
 
Daarvoor heeft u de keuze uit zuurkool, hutspot en boerenkool met twee soorten 

worst, uitgebakken spekjes, jus,verschillende zuren. 

  

Om te weten hoeveel aardappels er geschild moeten worden  willen we graag vooraf laten in-

schrijven en betalen. Dit is mogelijk bij de leden van de Aktiefgroep maar ook in het dorpshuis 

zelf t/m 10 februari. 

  

Aanvang van het buffet om  17.30 uur, de zaal is open vanaf 17.00 uur. 

  

  

Inschrijven bij: 

Dorphuis Ons Huus, Beemterweg 25a 

Hennie Mentink, Beemterweg 14 

Marjan van Assen, Beemterweg 20 

Gerdien van der Mik,Bellertstraat 9 

Geertje Bovendorp,Beemterweg 25 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

De winter is weer in aantocht (hoewel eind no-

vember +15 graden) en het bestuurswerk en 

de activiteiten nemen ook weer toe. 

 

Enkele weken geleden is er een kennismaking 

gesprek geweest met wethouder Nathan Stu-

ker, die de dorpen in zijn portefeuille heeft. Het 

was een prettig gesprek waarbij naast een 

aantal gemeentelijke ambtenaren ook Toon 

Hopman aanwezig was als bestuurslid van de 

Dorpshuisvereniging. Zijn aanwezigheid was 

belangrijk in verband met een duurzaamheid-

subsidie voor het Dorpshuis, die bij de ge-

meente was aangevraagd. 

 

Er kwamen diverse onderwerpen aan de orde, 

als: 

 Veiligheid Broeklanderweg en aanbrengen 

onderbroken strepen op het wegdek. 

 Regelgeving splitsing woningen en ver-

bouwen erfschuren tot woonunits. Het 

blijkt dat inmiddels er vergunning 

(tijdelijk) wordt afgegeven voor woon-

units in kader van mantelzorg. 

 Ontwikkelingen vliegveld Teuge 

 Ontwikkeling braakliggende driehoek op 

de kruising van Kanaal Noord en de Stad-

houdersmolenweg 

 Het LOG (Landbouw Ontwikkelings Ge-

bied) 

 Het aankleden van nieuw gebouwde stal-

len met groen. 

 

Duidelijk was dat er verschillende onderwerpen 

zijn die een vervolggesprek vragen. Dat zal 

dan ook gebeuren. Hebt u nog onderwerpen 

dan horen wij dat graag van u!! 

Een aantal bestuursleden hebben de stuurver-

gadering over Jeugd en Jongeren werk Wenum 

Wiesel en Beemte Broekland bijgewoond. In dit 

nummer van de Ratelaar wordt u daarover ge-

ïnformeerd. 
De Buurt- en Belangenvereniging heeft  €1.500 

geschonken ten behoeve van de ontwikkeling 

van het Jeugd- en Jongerenwerk van de Wil-

helminakerk. 

 

De activiteiten voor de aanleg van het klom-

penpad ligt al maanden stil. Dit in verband met 

een veranderend beleid van het Waterschap 

ten aanzien van het beheer van de schouwpa-

den. Dat kan betekenen dat schouwpaden in 

eigendom/beheer komen van de aangrenzende 

eigenaar. Wij wachten op de uitkomst daarvan, 

want dat kan betekenen dat wij opnieuw in 

contact moeten treden met nieuwe eigenaren/

beheerders om van schouwpaden gebruik te 

kunnen maken. Wordt vervolgd en we hopen 

dat we begin volgend jaar weer actief aan de 

slag kunnen. 

Inmiddels hebben zich nog steeds geen nieuwe 

bestuursleden aangemeld. De drie aftredende 

bestuursleden hebben daarom maar weer het 

bestuurswerk opgepakt.  

 

J. Vegter 

 

 

Maar het geldt nog steeds, we 
zoeken nieuwe bestuursle-

den. Komen deze er niet dan 
kan dat op termijn bestuurlijk 
het einde betekenen van de 

Buurt en Belangenvereniging. 

 Wilt u dat ?? 

http://www.google.nl/url?url=http://salepostersign.nl/kerstposters-raambiljetten/285-kerstposter-030.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uyp6VIWzF8zePba5gIgF&ved=0CDgQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEU-oJPt7wdEBsYGgTm2Cs07NVVfg
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Onze gezamenlijke Passie: 

De horeca, waaronder ook de verzorging van 

complete feesten en het organiseren van evene-

menten trekt ons enorm aan. We hebben elkaar 

leren kennen bij zalencentrum de Nieuwe Zweep 

in Klarenbeek waar we veel samen gewerkt heb-

ben. We deden dit werk allebei gemiddeld 2 tot 3 

avonden naast onze vaste baan. De zondagavond 

was voor ons allebei een vaste avond en vaak 

stonden we samen achter de bar bij de dans-

avond voor alleenstaanden. We hebben daar met 

enorm veel plezier gewerkt. In 2004 ging het be-

drijf helaas failliet en hopelijk kwam dat niet door 

onze inzet en gedrevenheid J. Ik (Ronald Amse) 

ben begin 2005 A&K verhuur en evenementenver-

zorging gestart en bij feesten en partijen schakel-

de ik Jeannette altijd in.   

 

Omdat ik af en toe ook wat goederen verhuurde 

aan de oud beheerder van Ons Huus kreeg ik me-

dio 2014 te horen dat het dorpshuis dicht zat en 

dat ze op zoek waren naar een nieuwe beheerder. 

Omdat het van ons allebeide altijd wel een droom 

is geweest om een eigen horecazaak te hebben, 

hebben we de stoute schoenen aangetrokken en 

zijn we gaan informeren naar de mogelijkheden. 

We hebben besloten om dit gezamenlijk te doen 

omdat we allebei nog onze werkzaamheden en 

een gezin hebben. Door onze samenwerking zijn 

we ook enorm flexibel. 

We zijn ons er terdege van bewust dat we het 

niet alleen kunnen. Wij hebben jullie hulp daar 

zeker bij nodig. Wij houden van uitdagingen en 

we willen van het dorpshuis weer een ontmoe-

tingsplek maken dat  mooi en betrouwbaar is en 

waar jullie als bewoners van Beemte Broekland en 

omstreken trots op zijn. Waar jong en oud graag 

komt voor een lekker hapje en een drankje. Het 

streven is dat we per 1 februari 2015 starten. 

Voor die tijd zullen we al vaak aanwezig zijn om-

dat er nog wel het e.e.a. moet gebeuren. Wilt u al 

persoonlijk met ons kennis maken kom dan ge-

rust even aan. In het weekend van 30 en 31 ja-

nuari 2015 willen we het dorpshuis feestelijk her-

openen. Aangezien De Ratelaar niet in januari 

verschijnt hebben wij een Facebookpagina ge-

maakt. Hier zullen alle ditjes en datjes, nieuws en 

een agenda op verschijnen. Wilt u op de hoogte 

blijven van het Dorpshuis vind dan de Facebook-

pagina: 

www.facebook.com/dorpshuisonshuus  leuk. 

 

We hopen u graag binnenkort te ontmoeten en 

heeft u tips of wilt u wat organiseren schroom het 

dan niet om ons dat te vertellen. We willen jullie 

graag betrekken bij onze plannen, dus speelt u 

bijvoorbeeld in een band of in een toneelgroep of 

kunt u goed zingen of speelt u biljart of dart, of 

bent u juist heel creatief of kunstzinnig of bent u 

gewoon ontzettend enthousiast laat ons het we-

ten, wie weet kunnen we wat voor elkaar beteke-

nen. Wij hopen u in ieder geval te ontmoeten op 

onze openingsweekend. 

 

Met enthousiaste groet, 

 

Jeannette en Ronald 

Even voorstellen 

Wij worden de nieuwe beheerders van het Dorpshuis Ons Huus en willen ons graag aan u voorstellen.  

 

 Jeannette Vonkert 

Ik ben geboren in Apeldoorn en ben getrouwd met Jan Vonkert samen hebben 

wij een zoon Romano van 21 jaar. Ik ben sinds 1982 werkzaam binnen de re-

tail en heb hier voor een aantal dagen per week een leidinggevende functie. Ik 

houd van uitdagingen en hoop dat we van “Ons Huus” weer een gezellig dorps-

huis kunnen maken waar een ieder meer dan welkom is en zich hier ook weer 

thuis zal voelen. 

 

Ronald Amse 

Ik ben geboren in Amsterdam waar ik een half jaar 

heb gewoond waarna ik verhuist ben naar Apeldoorn. Ik ben getrouwd met 

Marina Amse-van Aken en samen hebben we 2 kinderen (pubers J). Een 

dochter van 18 jaar genaamd Britt en een zoon van 15 jaar genaamd Roben. 

Ik heb een eenmanszaak genaamd A&K verhuur en evenementenverzorging 

en ik verhuur partyartikelen. Van Tenten tot servies en van springkussens 

tot karaoke. Voor een feestje kunt u bij mij terecht maar eigenlijk hoop ik 

dat u uw feest weer gezellig in het Dorpshuis wilt vieren.   

http://www.facebook.com/dorpshuisonshuus
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

De winter van 1941-1942 was de koudste winter in Nederland en België sinds de revolutiewinter van 

1789 en is daarna slechts nipt overtroffen door die van 1947 en 1963. Doordat de winter van '42 in de 

Tweede Wereldoorlog viel was de impact van deze winter op het dagelijks leven wel groter dan de twee 

genoemde latere winters. Met een Hellmanngetal van 331,8 voor het midden van Nederland was deze 

winter slechts iets minder streng dan die van 1963. De winter van '42 had een gemiddelde temperatuur 

van -1,5 graden en volgde op twee eerder strenge winters. In deze winter konden veel producten alleen 

op de bon worden verkregen. Er is was gebrek aan brandstof en door gebrek aan onderdelen functio-

neerde het openbaar vervoer ook steeds slechter. 

De winter kwam pas echt op gang na de jaarwisseling. Januari 1942 

was met een gemiddelde maandtemperatuur van -5.1 graden de 

koudste januarimaand van de 20e eeuw. De periode 18-27 januari 

1942 in De Bilt was de koudste periode van 10 dagen van de 20e 

eeuw met een gemiddelde etmaaltemperatuur van -11,3 graden. De 

extreme koudeperiode begon al een week eerder en vanaf 12 januari 

1942 kwam de temperatuur in De Bilt vrijwel elke dag lager dan -10 

graden. Op 22 januari 1942 werd de achtste Elfstedentocht verre-

den, de derde op rij na de zesde 

Elfstedentocht in 1940 en de ze-

vende Elfstedentocht in 1941. Op 

26 en 27 januari werden records 

gevestigd: op 26 januari 1942 

kwam het kwik in De Bilt niet ho-

ger dan -11,2 graden en de nacht 

die volgde koelde het af tot -24,8 

graden, de laagste standen ooit 

op het hoofdstation van het KNMI 

gemeten. Het minimum van -27,4 graden, dat door Jaap Langedijk 

op 27 januari 1942 in Winterswijk werd gemeten is nog altijd de 

laagste temperatuur ooit in Nederland gemeten. Veel mensen krui-

pen die dagen met een jas aan in bed. Er is niet meer tegen de kou 

aan te stoken, al helemaal niet doordat er een groot gebrek aan 

brandstof was. Pasgeboren baby's kwamen vaak in een bevroren 

bedje terecht en lopen meer dan eens een longontsteking op. Men-

sen deden er alles aan om hun kachels brandend te houden. Vaak 

stonden de huizen vol met rook. Het is beter de ramen dicht en het 

beetje warmte dat er is binnen te houden, dan frisse maar koude 

lucht van buiten binnen te laten. Er is sowieso gebrek aan alles. 

Soms gaat het gerucht dat een slachterij wat resten vlees over heeft. Binnen de kortste keren vormt 

zich een lange rij. Aan het eind van de maand is er sprake van grote weersoverlast. Sneeuw dompelt 

het land in chaos, hier en daar valt meer dan 40 centimeter. Omdat lopen en fietsen vrijwel onmogelijk 

is geworden, nemen de mensen in de grote steden massaal hun toevlucht tot de tram. Maar ook de 

trams gaan steeds meer mankementen vertonen en komen meer en meer in de werkplaatsen te staan. 

Ook februari is een zeer koude maand. Vooral de eerste en de derde week van de maand zijn ijzig koud. 

Pas halverwege maart komt er een einde aan de winter. De nood is veel mensen dan tot de lippen ge-

stegen. De dooi gaat gepaard met veel overlast en de kranten staan die dagen vol berichten over ver-

dronken kinderen. (Tekst: Wikipedia) 

Winter 1941—1942 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Winter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winter_van_1788-%E2%80%9989
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winter_van_1788-%E2%80%9989
http://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://nl.wikipedia.org/wiki/1963
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudegetal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1942
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Bilt_%28dorp%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_januari
http://nl.wikipedia.org/wiki/1942
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achtste_Elfstedentocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zesde_Elfstedentocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zesde_Elfstedentocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/1940
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevende_Elfstedentocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zevende_Elfstedentocht
http://nl.wikipedia.org/wiki/1941
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Nederlands_Meteorologisch_Instituut
http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterswijk_%28plaats%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Februari
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Dagelijkse weermail 
 
 

Vind u het weer in de Beemte interessant, vanaf 

nu is het mogelijk om iedere dag de actuele 
weercijfers uit de Beemte te ontvangen. Iedere 
werkdag rond de klok van 7.00 uur ontvangt u 
dan een mailtje met daar in de actuele weercijfers en de weers-
verwachting voor de 5 komende dagen. 
Een mailtje naar willem@beemte.nl is voldoende om u aan te 
melden voor deze gratis weerservice. 

  

                                  Herfst 2014                   (tm. 21-11-2014) 

 

De herfst van 2014 loopt al weer op zijn eind, langzamer-

hand dalen de temperaturen tot een (bijna) winters ni-

veau. Zoals je ziet in de grafiek van de temperaturen gaat 

dat echter niet snel dit jaar, eind november nog dag tem-

peraturen van rond de 10 graden is niet normaal voor Ne-

derland, vanmorgen hoorde ik de buurman het gazon nog 

maaien en dat is in deze tijd van het jaar bijzonder. Onder 

nul is het deze herfst maar één keer geweest in de Beem-

te, in de nacht van 19-11 op 20-11 zakte het kwik tot pre-

cies 0.0 graden, niet op normale waarnemingshoogte van 

1,5 mtr maar op klomphoogte en dat is 0,1 mtr boven het 

gras. Oorzaak van de hoge temperaturen is de blijvende 

zuidelijke stroming in Europa, deze herfst kwam dan ook 

de wind in het totaal ruim 40% uit deze zuidelijke hoek, 

dit was vorig jaar opmerkelijk genoeg bijna het zelfde. 

Hoe raar het misschien ook klinkt, de herfst van 2014 ver-

loopt tot nu toe wel veel drogen dan vorig jaar, in 2013 

viel er totaal in de herfst 264 mm neerslag, dit jaar bijna 

de helft, tot nu toe 134 mm. Opvallend in de neerslag gra-

fiek is de piek op 22 oktober, die dag viel er 19.3 mm. 

Mede hierdoor was het die dag dan ook beestenweer. Op 

diezelfde dag werd ook de hardste windstoot van deze 

herfst gemeten, 17.4 m/s. Dat is op de schaal van Beau-

fort net windkracht 8. Dit is trouwens niet de hoogste 

waarde van dit jaar nl. op 9-05 waaide het iets harder nl. 

17.9 m/s. 

 

Als je de weersvooruitzichten ziet zullen de gemiddelde 

waarden niet veel veranderen, de herfst van 2014 zal de 

boeken ingaan als zeer zacht.  

 

Hoe de winter van 2014-2015 zal verlopen is moeilijk te 

voorspellen, lange termijn voorspellingen zijn in de mees-

te gevallen zeer onbetrouwbaar maar veel internationale 

weerstations voorspellen een koudere winter dan langjari-

ge gemiddelde. We moeten het maar afwachten maar een 

beetje winter is toch altijd wel leuk. 
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Nieuw bruisende jeugd- en jongerenactiviteiten 

in Beemte Broekland en Wenum Wiesel? 

 

Het project jeugd- en jongerenwerk in de beide 

dorpen is nu echt van start gegaan. Met gelden 

van de provincie Gelderland en het VSB-fonds 

worden de komende periode tot januari 2016 

allerlei activiteiten opgezet voor en door kinde-

ren en jongeren en ook voor de andere inwo-

ners van Beemte-Broekland en Wenum Wiesel. 

 

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) leidt dit 

alles in goede banen en zijn eindverantwoorde-

lijk voor het project. 

 

Jongeren 

Ellen de Lange van PJG heeft op woensdag-

avond  12 november samen met  Mettie Gerrit-

sen (Dorpshuis “Ons Huus”) en Jenny Mijnheer 

(Dorpsraad Wenum Wiesel) een bijeenkomst 

voor jongeren georganiseerd in het dorpshuis in 

Beemte-Broekland. Met elkaar zijn ideeën uit-

gewisseld wat er volgens de jongeren in de dor-

pen zou moeten gebeuren.. Dit ging op- een 

aantrekkelijke en creatieve manier waardoor de 

jongeren enorm gestimuleerd werden met  

ideeën te komen. 

Het organiseren van een Kanaal-Cup, een trek-

kertrek, een karaoke-avond, een voetbaltoer-

nooi en een barbecue kwamen onder andere 

voorbij. De jongeren gaan in ieder geval aan de 

slag met het organiseren van een feest, dat be-

gin maart 2015 zal plaats vinden: een feest 

van, voor en georganiseerd door jongeren. Om 

dit voor elkaar te krijgen gaan zij meer jonge-

ren uit Beemte-Broekland en Wenum Wiesel 

vragen om aan te haken en hen te helpen. Op 

woensdagavond 3 december zijn de jongeren 

weer bijeen geweest. Daar hoort u later meer 

over. 

 

Basisscholen. 

Naast het stimuleren van jongeren zullen ook 

de kinderen van de basisscholen in beide dor-

pen actief bij het jeugd- en jongerenproject be-

trokken worden. PJG is in overleg met de direc-

teur en de leerkrachten in Beemte Broekland 

hoe de school de kinderen kan begeleiden in 

het actief worden in de dorpsgemeenschap. In 

Wenum Wiesel wordt hierin samengewerkt met 

de PR-commissie om ook daar de kinderen iets 

te laten betekenen voor het dorp. 

 

Verenigingen. 

PJG zal ook de verenigingen in beide dorpen 

benaderen. De bedoeling is dat bekeken wordt 

of jongeren, die lid zijn van een (sport-)

vereniging gestimuleerd kunnen worden (meer) 

verantwoordelijkheid te nemen en actief te wor-

den in hun vereniging (als dit nodig is en de 

verenigingen hier behoefte aan hebben). Ook 

wordt bekeken of deze jongeren een actieve rol 

willen spelen in de beide dorpen. Met de voet-

balvereniging in De Vecht wordt ook contact 

opgenomen, omdat daar veel jongeren uit 

Beemte Broekland lid van zijn. 

 

De stuurgroep, waarin de basisschool, de beide 

dorpsraden en de kerk met elkaar samenwer-

ken bewaakt het project. Dit project loopt tot 

einde 2015. Dan willen we een situatie bereikt 

hebben, dat jongeren zelf, zonder structurele 

begeleiding actief blijven in de dorpen. 

 

Voor meer informatie kan contact opgenomen 

worden met Peter Overmars (voorzitter stuur-

groep), tel.06-27882917. 

 

Voor de werkgroepen zijn verantwoordelijk: 

Ellen de Lange (jongeren): 06-83525116 

Jasper Nickmann (basisscholen en verenigin-

gen): 06-13488967 

 

 

 

 

Jeugdactiviteiten in Beemte Broekland en Wenum Wiesel 

KERSTMIS 
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Prins Robin de 1e  en Prinses Ingrid  nieuw 

prinsenpaar in Vrogge Reuiers Darp 

 

Zaterdagavond 15 november is het nieuwe 

prinselijk paar van het Vrogge Reuiers 

Darp 

bekend gemaakt.  

Na een jaar lang te hebben geregeerd over 

’t Vrogge Reuiers Darp konden Prins Micha-

el de 1e  en Prinses Uenkie, zich op maken 

voor de laatste uurtjes , voor het goed ver-

lopen carnavalsjaar onder hun leiding kre-

gen de raadsleden een onderscheiding 

in de vorm van een dakpannetje. 

Rond de klok van elf over tien kwam er een 

rolcontainer tevoorschijn met hierin Riet de 

Groot , zij werd niet de nieuwe Prinses 

maar ze had enkele jeugd foto’s van de 

nieuwe Prins bij zich. Na enkele minuten 

beraad kwamen Robin en Ingrid Smit te-

voorschijn,  ze gaan dit carnavalsjaar door 

het leven als: Prins Robin de 1e  , heerser 

over het Vechtse Reuiersdarpen en over 

alle narren en narrinnen , Grootvorst van 

de Twellse molenvelden tot aan de Broek-

lander boulevard. 

Na het oplezen van de proclamatie zijn Erik 

Spijker gehuldigd voor 11 jarig raadslid en 

Martien Hendriks voor 22 jaar raadslid van 

de Vrogge Reuiers.   

In polonaise werden de oud Prins Michael 

en Prinses Uenkie afgevoerd op een minia-

tuur Buick.  

Na het officiële gedeelte werd er in de zaal 

samen met onze gastverenigingen CV de 

Lollebroeken , CV de Neutenkrakers , CV 

Pampus , CV de Moatjes en overige carna-

vallisten volop feest gevierd onder begelei-

ding van DJ Bart. 

 

Prins Carnaval uit de Vecht 
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Kraomschudden 

Velen van u zullen zich waarschijnlijk afvragen 

wat het bestuur van de Oranjevereniging zoal 

doet als het tentfeest seizoen verstreken is. In 

ieder geval niet stil zitten! Onlangs is het voltalli-

ge bestuur van de OVBB op kraamvisite geweest 

bij Maud Bouwmeester. Maud is op 27 april 2014 

geboren en is de dochter van onze secretaris Ar-

jan Bouwmeester en zijn vrouw Sharon. Om deze 

jongste telg van de familie te bewonderen en te 

voorzien van een heuse OVBB badjas toog het 

gehele bestuur op een zondagmiddag naar het 

Wolvenbos. Met de nodige Oh’s en Ah’s werd er 

gereageerd op dit nieuwe potentiële lid van de 

OVBB, immers de jeugd heeft de toekomst en je 

kunt ze niet vroeg genoeg kennis laten maken 

met de OVBB. Onder het genot van een drankje 

werd er besloten een foto te schieten met als 

stralend middelpunt….. de fam. Bouwmeester. We 

hopen Maud vele malen te begroeten op het 

Oranjefeest. 

Oranje Vereniging Beemte Broekland 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://gaitripagrachchandra.com/news/&ei=zGFqVP-lJIi3OMSzgcAH&bvm=bv.79908130,d.ZWU&psig=AFQjCNGNl0eUW8C7MOv93wIMS3fVnXB1fg&ust=1416344378349937
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Kerstverhaal 

Een wonderbaarlijke Kerstnacht 

 

Laat in de avond ging een man nog op stap 

om ergens kolen te lenen, zijn vuur was uit-

gegaan en zijn huis werd koud. Hij liep van 

huis naar huis, klopte op de deuren en riep 

"alstublieft vrienden, help mij!  Mijn vrouw 

heeft zojuist een baby gekregen, maar ik 

heb geen kolen meer om mijn huis te ver-

warmen, mijn vrouw en kind sterven zo van 

de kou". 

Maar het was al middernacht, de mensen 

sliepen, niemand deed open. 

 

Hij liep en liep, maar niemand was wakker 

totdat hij heel in de verte een vuur zag. Hij 

ging die richting op en zag een brandend 

vuur in het open veld, schapen lagen rondom 

het vuur, drie honden en een oude herder 

hielden de wacht. 

 

Toen hij dichter-

bij kwam, zag hij 

dat de honden 

dicht bij elkaar 

lagen op de voe-

ten van de her-

der. Nog dichter-

bij gekomen wer-

den ze opeens 

wakker en open-

den ze hun bek 

alsof ze wilden 

blaffen, vreemd 

genoeg was er 

geen geluid te horen. Maar de haren van hun 

vacht stonden recht overeind en hun klau-

wen glinsterden in het schijnsel van het 

vuur. 

Geluidloos slopen ze op hem af en vielen ze 

hem aan: één van hen beet hem in zijn 

been, de ander kreeg zijn hand te pakken, 

de derde vloog hem naar de keel. Maar op 

de één of andere manier hadden de honden 

geen macht in hun klauwen en kaken en de 

man bleef ongedeerd. 

 

Nu de man van de honden geen gevaar te 

duchten had, liep hij door naar zijn doel, het 

brandende houtvuur, dat omringd was met 

schapen die in diepe rust waren. Voorzichtig, 

stap voor stap, liep hij over en door de kud-

de heen en bereikte hij het vuur, geen van 

de schapen werd wakker. 

Toen de man eindelijk vlak bij het vuur was 

aangekomen, werd de herder wakker, een 

oude norse man die niets met andere men-

sen te maken wilde hebben. 

Hij schrok toen hij de vreemdeling zag nade-

ren, pakte zijn herdersstaf en gooide die 

recht naar de man toe. Maar vlak voor de 

staf hem zou treffen, veranderde deze van 

richting en verdween in het duister. 

 

Nu liep de man naar hem toe, en zei: "beste 

herder, help mij, en geef me wat van uw 

vuur. Mijn vrouw is zojuist bevallen van een 

baby en ik moet een houtvuur maken om 

haar en de baby warm te houden". 

Het liefst had de humeurige herder "nee" ge-

zegd maar hij bedacht dat het toch wel 

vreemd was dat de honden de man niets 

konden doen en hij werd bang. 

"Neem maar zoveel als je nodig hebt" zei hij 

tot de man. 

 

Maar het vuur 

was bijna uitge-

gaan en er waren 

geen houtblokken 

meer. Wel lagen 

er nog hete kolen 

maar de man had 

geen schop of 

tang om deze op 

te pakken. 

De herder zag 

dat met plezier 

aan en zei weer 

"neem zoveel als 

u wilt" wetende dat de man toch niks kon 

meenemen 

Maar de man liep op het vuur af, pakte de 

gloeiend hete kolen op met zijn blote handen 

en deed ze in zijn mantel. Zijn handen ver-

toonden geen brandvlekken, evenmin als zijn 

jas, het leek alsof de kolen ijskoud waren. 

 

Toen de herder die een wreed en hardvoch-

tig mens was, dit zag, verbaasde hij zich hier 

over en vroeg zich af wat voor vreemde 

nacht dit was, een nacht waarin honden niet 

beten, schapen bleven doorslapen, zijn staf 

geen doel kon treffen en vuur geen brand-

wonden veroorzaakte. 

 

Hij riep de man toe en zei: "wat voor nacht 

is dit en hoe komt het dat alle dingen hier 

jou geen kwaad kunnen doen?" 

De man zei: "als je dat zelf niet inziet, kan ik 
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Kerstverhaal 

Een sterretje - een kaarsje 

een sfeervol kerstdiner 

als ik twee glazen klaarzet 

drink jij dan met me mee? 

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar 

maak elke dag een tikkeltje bijzonder 

voor iedereen het beste - het mooiste wat er is 

en telkens weer een ander prachtig wonder 

je daarbij niet helpen" en hij zocht zijn weg 

weer tussen de schapen door, terug naar de 

plek waar zijn vrouw en kind in de ijzige koude 

op hem wachtten. 

 

Maar de herder was niet tevredengesteld en 

besloot de man te gaan volgen. De man stopte 

aan de rand van een grote berg. De herder 

begreep dat de man geen huis had maar leef-

de in een grot in de bergen, met alleen koude 

rotswanden om hem heen. 

 

De herder gluurde naar binnen en zag een 

vrouw en baby op de koude grond liggen, op-

eens was hij begaan met het lot van de vrouw 

en het kind. Hij deed de rugzak van zijn 

schouder, maakte hem open en haalde daar 

een zachte witte schapenvacht uit, gaf het aan 

de vreemde man en zei hem dat hij daar de 

baby op moest leggen. 

 

Toen de norse herder toonde dat hij ook mee-

levend kon zijn, werden direct daarna zijn 

ogen geopend en zag hij wat hij niet eerder 

had kunnen zien en hoorde hij wat hij niet 

eerder had kunnen horen.   

Opeens zag hij dat rondom hem engelen met 

zilveren vleugels stonden, allen met een in-

strument in de handen en die een wonder-

schoon lied zongen van Jezus die geboren was 

en die de zonde  van de mensen zou wegne-

men. 

Nu begreep hij waarom alles in deze vreemde 

nacht zo in harmonie met elkaar was, er kon 

gewoonweg niets fout gaan. 

Engelen waren overal, niet alleen rondom hem 

maar ook buiten, ze vlogen door de lucht en 

kwamen allemaal even de grot in, ze stopten 

bij het kindje, en vlogen daarna weer verder 

bij honderden en duizenden tegelijk, de lucht 

was zilverkleurig van hun vleugels, het was 

een indrukwekkend schouwspel. 

 

Er was zoveel vreugde en blijheid in de liede-

ren die de engelen zongen. Dit alles zag hij in 

die koude nacht die hij, zonder deze ervaring, 

als een normale nacht doorgebracht zou heb-

ben. 

Hij was zo blij dat dit zijn ogen geopend had, 

dat hij op de grond viel en God dankte voor 

wat hem was overkomen. 

 

Teruggekeerd bij de kudde, die nog steeds in 

diepe rust was, stookte hij zijn vuurtje een 

beetje op en viel in slaap en in zijn dromen 

voerden engelen en baby's de boventoon tot 

een bont spektakel. 

Deze nacht zou hij nooit meer vergeten maar 

ook in deze nacht veranderde deze ooit zo 

norse en hardvochtige man in een vriendelijk 

mens, met oog voor de noden van anderen. 
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Kerkdiensten  

Diensten in de Wilheminakerk in december 2014 
07-12-14  10.00 uur  S.H. Muller  
14-12-14  10.00 uur  S.H. Muller  

21-12-14  10.00 uur  A.R. Roodenburg  
24-12-14  22.00 uur  A.J. Al - van Holst (Kerstnachtdienst)  
      mmv het Hosannakoor uit Emst 
25-12-14  10.00 uur  S.H. Muller (Eerste Kerstdag) 
28-12-14  10.00 uur  S.H. Muller 
31-12-14  19.30 uur  S.H. Muller (Oudejaarsdienst) 

Diensten in de Wilheminakerk in januari 2015 
04 jan.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Mulller 

11 jan.  10.00 uur Dienst met Ds. H. Vreekamp, Epe 
18 jan.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Mulller 
25 jan.  10.00 uur Dienst met  Drs. J. Al- van Holst 
01 febr.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

 
Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks 
Oude Beemterweg 1a 
7341 PA  Beemte Broekland, 

Telefoon: 055 3121640 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Vieringen in Vaassen  
op zaterdag om 18.30 uur nieuwe aanvangstijd! en zondag om 10.00  
Zondag 7 december Woord en Communieviering  met pastor W. Vroom 
Zaterdag  13 december  18.30 Eucharistieviering met pastor Sebastan 

Zondag 21 december Eucharistieviering pastor H Hofstede 

Kerstavond om 17.30 uur gezinsviering voor de kleintjes 
  Om 19.30   pastor W Vroom 
  Om 21.30 Pastor W Vroom en Timeless 
1e Kerstdag om 10.00 uur een eucharistieviering met pastor H.Hofstede 
Zaterdag  27 december 18.30 Woord en Communieviering  met Pastor I Kantoci 
Woensdag 31 december de oudejaarsviering met pastor W /.Vroom 

1 januari alleen in Twello om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastoor  P. Daggenvoorde 
Zondag 4 januari  woord en Communieviering met werkgroep om 10.00uur 
Zaterdag 10 januari Woord en Communieviering met pastor I Kantoci 
Zondag 18 januari Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 24 januari Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 1 februari Eucharistieviering met pastor H Hofstede 

 

Vieringen in Twello   
zondagen om 10.00 uur 
Zondag 7 december  Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 14 december Eucharistieviering  met pastor Sebastian 
Zondag 21 december Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Dinsdag 23 december om 18.30 uur boeteviering met gelegenheid voor biecht 

Kerstavond om 18.00 uur gezinsviering 
  Om 20 00 uur Eucharistieviering met Sebastiaan 
  Om 22.00 uur  met pastor Dorothea Brylak 
Zondag 28 december Eucharistieviering met Sebastiaan 
Oudejaarsavond een viering met Sebastiaan 
1 januari in Twello een Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 4 januari  Eucharistieviering met pastor Sebastian 

Zondag 11 januari  presentatieviering  Eerste H Communie met pastor W Vroom 
Zondag 18 januari Eucharistieviering met pastor Sebastian. Om  9.00 uur en om 10.30 een oecumenische viering 
met Dominee Rijks en Pastor Brylak 
Zondag 25 januari  Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde 
Zondag 1 februari  Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
En om 12.00 uur Viering met de doopouders en de dopelingen van het afgelopen jaar. 

Pastor Vroom en pastoor P Daggenvoorde 
 
Wij hopen u te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken. 
We wensen U en Uw gezin fijne kerstdagen en een voorspoedig 2015 
Locatieraad en pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap van de H. Antonius 

Parochie St. Antonius van Padua  
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 
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De jeugd van toen. 

Erg blij zijn we met een nieuw sooslid, we hopen nu op wat het spreekwoord zegt: 

Als er één schaap over de dam is volgen er meer. 

 

In november hebben we een gezellige spelletjesmiddag 

gehad. 

Uit een soort rebus, plaatsnamen zoeken. 

Wat deden ze allemaal enthousiast mee en wat wisten ze 

goed waar de plaatsen in Nederland liggen. Het was ge-

zellig en leerzaam. 

 

Na de pauze hadden we een voelspel, allemaal zakjes 

met voorwerpen en dan maar aden wat erin zat, ook dat 

was niet allemaal even gemakkelijk, maar wel een leuk 

spel. 

 

Zo zijn we ook weer bij elkaar geweest om na te denken 

wat we volgend jaar op onze middagen gaan doen. 

Het ziet er naar uit dat het weer gezellig gaat worden. 

Dinsdag 2 december komen we weer bij elkaar!! 

 

Seniorensoos 

 
 

WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE  
Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat om rookworsten en 

balkenbrij te verkopen. Zo ook weer dit jaar! Ook is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te 

geven indien u de jeugd van VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van 

het jeugdkamp zo laag mogelijk te houden. 

 

De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt: 

 

ROOKWORSTEN  PER STUK € 3,00 

 3 STUKS € 8,00 

BALKENBRIJ ± 1 KG (vacuüm) € 4,25 

 ± 3 KG (vacuüm) € 12,00 

 

De rookworsten en de balkenbrij worden geleverd door Keurslager “De Adelaar”. 

 

Is er niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestelling plaatsen, dan kunt 

u contact opnemen met  

 

jeugd@svvenl.nl  of Marcel Mentink (06-51008972)  of Ingrid Lieferink (06-18945187) 

 

De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op zaterdag 17 januari 2015 tus-

sen 10 en 11 uur bij VenL.  

mailto:jeugd@svvenl.nl
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PCBS “Beemte” 2 Oranjevereniging Beemte 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het Oranjefeest 2014 zijn er, door de 

kinderen, weer ballonnen de lucht in gelaten.  

 

Er zijn een heel aantal kaartjes teruggekomen. 

Een enkeling werd teruggestuurd vanaf het 

feestterrein aan de Beemterweg.  

De andere ballonnen vlogen richting Duitsland. 

Vanaf daar zijn dan ook de drie kaarten van de 

winnaars teruggestuurd. 

 

3. Op de derde plaats staat Jayden 

Overdijk. Zijn ballon werd terugge-

stuurd vanaf Cloppenburg. 

 

2. Op nummer twee eindigde Silke 

Rutghers. Haar kaart werd gevonden 

in Dötlingen. 

 

1. En op de eerste plaats: Sharon van 

Assen. Haar ballon werd gevonden in 

Regesbostel. Dat is 305 kilometer van-

af Beemte Broekland, dat is wel 60 uur 

lopen! 

 

We hopen dat de winnaars blij zijn met hun 

cadeau! 

 

Namens het bestuur, Gondy Siemelink 
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De Jazzdance / Streetdance groepen van DIO zijn een enorm succes. 

En er blijven nog steeds nieuwe meiden bijkomen. 

 

Kom jij ook een keertje kijken of meedoen? 

 

We dansen op donderdagmiddag om 16.00 uur (meisjes vanaf 4 jaar) en om 16.45 – 17.45 

(meisjes vanaf 8 jaar) in het Dorpshuis aan de Beemterweg 25A in Beemte Broekland onder lei-

ding van Marit Vogel van Marit Dans. 

Graag tot donderdag! 

Dio Beemte 
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En ook voor kleine gasten is het Dorpshuis een mooie locatie. 

Op een stralende zaterdagmiddag, 1 november jl., heeft Yazz haar kinderfeestje gegeven in 

Dorpshuis. 

14 vrolijke kids hebben in een gezellig versierde bestuurskamer gezongen, cadeautjes uitgepakt, 

taartjes versierd, pannenkoeken en poffertjes gegeten, terwijl er luid werd meegezongen op de 

klanken van K3 en Kinderen voor Kinderen. 

In de gymzaal was een heus parcours uitgezet en alles kids streden om de snelste tijd.  

Iedereen deed reuze zijn of haar best en uiteindelijk ging iedereen met een medaille naar huis. 

Het was een supergezellige middag en jarige job Yazz heeft enorm genoten van haar feestje. 

Het was een enorm succes!! 

Dio Beemte 

Kidskerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van 
de maand Kidskerk in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. 
Vanaf 9:45 ben je daar van harte welkom. We starten om 10:00 uur en het duurt 

tot 11:00 uur. 
De data tot het eind van dit jaar zijn als volgt: 
14 december     We zien jullie graag! 
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 Bestellen graf- en deurtakken 
 
 

Op dinsdagavond 9 december worden de graf/deurtakken gemaakt.   

Bestellen kan telefonisch de prijs is 13 euro per graf/deurtak. De op-

brengst is voor de activiteiten van de kinderen van de school De Beemte. 

 

Tel.:  Joke Buitenhuis 06-10856003 

           Tinka Hendriks 06-51588449 

           Gerdien van der Mik 06-38229612 

 

Heeft U groen, bijvoorbeeld van coniferen , skimia, of hulst  voor school? 

We kunnen nog veel gebruiken! 

Graag even melden aan Joke, Tinka of Gerdien. 

Op woensdagochtend 10 december gaan de kinderen zelf aan de slag met hun eigen kerstbakje. 

Ook hiervoor kunnen we nog “groen” gebruiken! 

 

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal , verticaal  of diagonaal  verstopt in 
de puzzel. 

 

Streep ze door en maak van de overgebleven letters het puzzelwoord. 

Advent 

Ezel 

Kerstboom 

licht    

rendier 

Arrenslee 

Jezus 

Kerstman 

Maria 

stal 

Bal 

Kaars 

Krans 

Pakje 

ster 

Diner 

kaart  

kribbe  

piek   

vrede 

 
Oplossing zie pagina 21 

Voor de jeugd 
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Zijaktief de Vecht - 75 jaar 

Op 12 november hebben we ons 75 jarig jubile-

um gevierd in de sfeervolle ingerichte zaal van 

de Groot. Bij binnenkomst kreeg iedereen een 

corsage. Het moest een informele en vooral ge-

zellige avond worden. En dat is gezien de vele 

leuke reacties gelukt. Na de opening doorspekt 

met wat humor was er koffie met gebak. Daarna 

werd een kaars aangestoken door ds. B. Nobel 

en Pastor D. Brylak had er een mooi gedicht bij, 

ook de dominee had een korte meditatie. Dat 

zou 75 jaar geleden niet gekund hebben, twee 

vrouwen in het ambt en dan ook nog van ver-

schillende geloofsgemeenschappen. Wat dat be-

treft is er veel ten goede veranderd.  

Onder de genodigden waren Pastoor 

P.Daggenvoorde en Burgemeester J. Penninx. 

De burgemeester benadrukte dat je vooral de 

dingen die goed gaan moet blijven benoemen 

en niet steeds praten over dingen die fout gaan 

of zijn gegaan. Tijd aan de samenleving beste-

den is heel belangrijk. Ook het provinciaal be-

stuur en de Vrouwen van Nu uit Terwolde waren 

vertegenwoordigt en deden een 

woordje.  

Na dit officiële gedeelde waren er 

schetsjes, geschreven en gespeeld 

door eigen leden. 

Men heeft het verschil willen laten 

zien van 75 jaar plattelandsvrouwen. 

Toen en nu. 

Het eerste stukje ging over de jaren 

vlak na de oorlog. De slacht kwam 

volop in beeld. Twee leden, compleet 

met knipmuts en schort draaiden on-

der hilariteit van het publiek een ech-

te worst. En er kon geproefd worden. 

In die tijd waren er cursussen van bv 

matrassen maken, wecken, breien, 

naaien e.d. Ook de kerkgang kwam 

aan de orde. Het lied, “Mijn wiegie 

was een stijfselkissie”, werd volop meegezon-

gen. 

Daarna kwam de tijd van nu in beeld. Een vro-

lijk stukje over een Nordic Walking groep die op 

het terras neerstreek en daar allerlei onderwer-

pen aan sneden, zoals, Tenen lezen, Ismakogie, 

en natuurlijk kwam Facebook, Skype en selfie 

ter sprake. Onder veel gelach werd er een selfie 

gemaakt met de burgemeester.  

In de pauze kreeg ieder een bord met lekkere 

hapjes en kon de smaakvolle tentoonstelling 

worden bekeken,wat door de jaren heen werd 

gemaakt op creatieve avonden of op workshops. 

Na de pauze was er een leuke schets waarbij 

twee dames de zaal in kwamen fietsen die mee 

deden aan de jaarlijkse fietspuzzeltocht. Bij de 

“koffiestop” kwamen weer diverse Zijactieve on-

derwerpen aan de orde van de laatste jaren zo-

als de uroloog, workshops, busreisjes enz. Er 

moest ook gepuzzeld worden door de fietsers, 

maar dat liep geheel uit de hand.  

De aanwezigen hebben genoten van deze to-

neelstukjes. Tot slot werd er een gedicht voor-

gelezen over alle hedendaagse technische din-

gen en dat je daar bij toch wel eens iets kunt 

missen. Bijvoorbeeld de jukebox in het café of 

de horens van het Hollandse vee.  

Na koffie met bonbon ging men huiswaarts met 

een leuk doosje met inhoud. 

Leden en bestuur kunnen terugkijken op een 

geslaagde avond en zullen nog wel eens terug 

denken aan deze bijzondere verjaardag. Foto’s 

van deze avond komen t.z.t. op de site van de 

Vecht. 

 

Groetjes Janny 



De Ratelaar - december 2014 - Pagina 40 
 

 

 



De Ratelaar - december 2014 - Pagina 41 
 

 

 

 
        

        

        

        

        

        

        

 4e Avond  , 4 november 2014   

        

Naam 
1e 
boom 

2e 
boom  

3e 
boom Avondscore Plaats 

Totaal  
score 

Totaal 
plaats 

Gerrit Bellert 1601 1805 1426 4832 3 18583 4 

Rudie Kaal 1505 1351 1178 4034 10 18854 3 

Gerrit Kamphuis 1581 1057 1135 3773 12 17366 11 

Theo Linthorst 1581 2153 1426 5160 2 19144 2 

Theo Oortwijn 1387 1351 1934 4672 5 18192 9 

Geri/Siep Woudstra 1546 1805 1135 4486 7 18253 8 

Monique Schenkel 1616 2153 1934 5703 1 19529 1 

An Sijmons 1616 949 1747 4312 8 18531 5 

Rob Kwak 1505 949 1747 4201 9 18352 7 

Wouter Waanders 1387 1521 1636 4544 6 18402 6 

Jaap Gerritsen 1546 1521 1636 4703 4 17674 10 

Willem Bomhof 1601 1057 1178 3836 11 16847 12 

Gemeentewerken Apeldoorn in de bocht……... 
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Vanuit PCBS ‘Beemte’… 

 

Zo wensen we elkaar een gelukkig nieuwjaar en 

zo een goed uiteinde…. 

Het jaar 2014 is al bijna weer voorbij! We kij-

ken terug op een mooi jaar waarin we veel ge-

daan hebben met elkaar. Aan het begin van het 

schooljaar hebben de kinderen de prachtige 

verhalen van Godley Play gehoord en beleefd. 

Daarop volgde de Paasviering met op dezelfde 

dag het bevrijdingsboomfeest. De kinderen heb-

ben speurtocht door de Beemte gedaan en zo 

kwamen ze tot het sleutelwoord! Voor de mei-

vakantie hebben we net als vorig jaar de Ko-

ningsspelen gevierd. Het was weer een hele 

happening! En wat hadden we er prachtig weer 

erbij. In juni zijn we met z’n allen op schoolreis 

geweest. De onderbouw naar het ‘Land van Jan 

Klaasen’ en de bovenbouw naar de ‘Spelerij’ in 

Dieren, wat hebben we genoten! Voor de zo-

mervakantie hebben we afscheid genomen van 

de 6 kinderen in groep 8, zij zitten alweer een 

half jaar op het voortgezet onderwijs. Wat gaat 

de tijd toch snel. Na de zomervakantie zijn we 

gestart met een fantastische startactiviteit ge-

organiseerd door de ouderraad. Wederom een 

groot succes! In de periode van de zomerva-

kantie tot aan nu hebben we een goed bezochte 

ouderavond gehad, deze ging over de nieuwe 

schoolplanperiode. Deze avond hebben we weer 

waardevolle gesprekken met elkaar gevoerd. En 

niet te vergeten de inloopochtend. Tijdens dit 

half uurtje waren de ouders welkom om naar 

het werk en 

het portfo-

lio van hun 

kind te kij-

ken en er 

samen over 

in gesprek 

te gaan! En 

niet te ver-

geten de 

Halloween-

party die 

georgani-

seerd werd 

vanuit de 

werkgroep 

activiteiten in Beemte Broekland. De kinderen 

hebben het erg leuk gehad! 

En dan nu is het bijna kerstvakantie voor de 

kinderen en het team. We kijken weer terug op 

een mooie periode, waarin we veel leuke dingen 

hebben gedaan en ook veel hebben geleerd. 

Voor mij is dit de laatste Ratelaar die ik maak, 

vanaf januari heb ik een nieuwe baan in Zutp-

hen en ga de Beemte en Wenum Wiesel verla-

ten. Ik wil een ieder bedanken voor de fijne ja-

ren in deze prachtige buurtschappen! We zien 

elkaar vast nog wel eens! 

Fijne feestdagen en een heel goed uiteinde! 

Hartelijke groet mede namens het team PCBS 

‘Beemte’, 

 

Helma Hendriks 

PCBS “Beemte” 3 
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Inmiddels hebben we weer een geslaagd sinter-

klaasfeest achter de rug. 

Dit jaar hadden er een kleine 60 kinderen zich 

opgegeven. Voor zover ik het kon zien...want 

sorry, ik kijk het meeste naar de kinderen, an-

ders breekt het angstzweet me nog meer 

uit...waren alle 100 stoelen wel bezet en de 

bankjes met de kinderen te klein.  

Een hele bult met vrolijke, maar soms ook ge-

spannen kinderen, die al gauw ontploften in een 

gezellige uitbundige puinhoop. Heerlijk! Het feest 

kon beginnen! Met als doel...plezier.  

 

Geen roe, geen onverwachtse trip naar Spanje en 

dus ook geen enge zwarte piet en een sinterklaas 

waar je de tranen bij in de ogen schieten. Ik 

hoorde achteraf dat ouders verbaasd waren dat 

hun kind meer durfde dan verwacht en dat is 

heel erg fijn. Want zeg nou zelf, Sinterklaas is 

een heel erg leuk, maar ook spannend feest, 

waar je aan het eind een leuke herinnering aan 

moet overhouden. Een beetje het achtbaaneffect. 

Als ik bij ons in het gezin kijk ben je als ouder 

toch geneigd om de boel een beetje te stangen 

en extra spannend te maken. Jammer dat veel 

kinderen hun ogen openen als ze 8 jaar zijn... 

Maar als ik dan van iemand, met de leeftijd, in de 

60, hoor dat zelfs zij stiekem een beetje geloofd 

als sinterklaas weer zo dicht bij is, blijkt dat ook 

ouderen het nog waarderen. 

Wonderbaarlijk is ook hoe kinderen relativeren. 

Vragen die het ene kind stelt, waar je als ouder 

geen antwoord op hebt, worden zonder moeite 

opgelost door de andere. Over hoe zwarte piet 

door de kachelpijp moeten komen en hoe dat dan 

moet als oma geen schoorsteen heeft... Maar stel 

dat je hem in gang tegen komt net als je moet 

plassen? Zelf verzin je dat niet zonder te stotte-

ren. 

Ik vind het een heerlijke tijd vol met fantasie en 

leuke dingen. 

    

Die fantasie kan ik en mijn mede 'Sotters' geluk-

kig kwijt in het Sinterklaasfeest.  

Dit jaar kwam sinterklaas persoonlijk bij ons op 

het erf logeren. We mochten een caravan lenen, 

we hadden dat deel van het erf versierd en er 

zijn heel wat auto's gestopt om te kijken waar al 

die spandoeken voor waren.   

En ook hier, viel ons op, waren het ook veel ou-

deren... blijkbaar roept het herinneringen op. 

Je kon hem dan ook niet missen en dat hebben 

ook veel kinderen met ouders of grootouders ook 

niet gedaan. Sommigen zijn zelfs 2 keer geweest.  

Dank u voor het komen kijken. Op tonnen kon-

den kindjes op hun tenen naar binnen gluren, 

best spannend. Voor onze kinderen kwam het wel 

heel dichtbij. De eerst dag liep Jorja met een wij-

de boog er omheen...stel je voor, dat er ineens 

een piet uit kwam springen!  

Als je door de raampjes naar binnen keek, zag je 

dat hij was gekomen...de koffer van sinterklaas 

lag er al wel, er slingerden kleren rond. De vol-

gende dag was zijn bed beslapen....hij moest een 

dag wassen, tja moet ook gebeuren, hij en zwar-

te piet hadden een boekje gelezen in bed en hij 

was ook een goed verkouden.  

We hadden de caravan geleend en voor iets wat 

je leent maakte sinterklaas er wel een zooitje 

van, hij mocht toch best eens meer opruimen. 

Zijn broodje met pepernoten lag er nog,  de schil 

van zijn mandarijntje was niet weggegooid... 

Maar ja hij is natuurlijk ook wel erg druk, waar-

schijnlijk ook de reden dat we hem of een piet 

niet in levende lijve hebben gezien. Aan reacties 

was wel te merken dat het erg leuk was om te 

merken dat hij in de buurt is. 

Sinterklaasfeest 2014 
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Eén lid van de "spanje-clan" hebben we wel ge-

zien. Wat een verrassing toen bleek dat Ameri-

go woensdag in zijn  gereserveerde stal stond! 

Er is die dag lekker geknuffeld, want wat is hij 

lief. De vrouw die er op moest passen, zei dat 

sinterklaas die dag met de auto ging. Dus had 

Amerigo vrij. 

Later heeft ze hem naar Zoetermeer gebracht, 

en hem overgedragen aan de pieten waar hij de 

sint weer kon rondrijden. 

 

En zaterdagmorgen was het zover... met krie-

bels in de buik van klein en ...groot kon het 

echte werk beginnen. Vol afwachting werd er 

naar me gekeken, slik.... Gelukkig ook wat 

'hulppieten' en er was zelfs een hulp-

Sinterklaas! Zelf heb ik altijd al hulppiet willen 

zijn en wie het Sinterklaasjournaal heeft ge-

volgd snapt dat dat dit jaar eigenlijk niet zo 

moeilijk was! Ik was nog niet helemaal klaar en 

al omkledende en kletsende kwam ik er uit te 

zien als een 'piet'. En wat nu heel erg leuk zou 

zijn is dat we op het liedje' hoor wie klopt daar 

kinderen' heel hard gingen stampen...en dat is 

natuurlijk geen probleem.. 

Toch wel een beetje saai zo zonder een echte 

sint, want ik had geen cadeautjes bij me...die 

had de hulp-Sinterklaas ook niet... 

En zou de echte Sint nog wel komen? Hij komt 

meestal als je 'Sinterklaasje kom maar binnen 

met je knecht' gaat zingen en dat deden 

we...We hebben met zijn allen de longen uit 

ons lijf gezongen Opeens...telefoon! Hij is on-

derweg... terwijl je als ouder als ze naar school 

moeten 10 keer moet zeggen dat ze hun jas 

moeten aan doen, lukt dat 60 kinderen ineens 

met een rotgang... 

 

En ja hoor daar kwam een auto met caravan. 

Pieten stonden te zwaaien in de laadbak van de 

versierde trekkende auto...pieten...maar waar 

was Sinterklaas?!  Nou als je door het raampje 

kan kijken bij ons op de boerderij, dan kunnen 

ze dat hier ook hebben kinderen gedacht. Ja 

hoor...achter het raam zat een zwaaiende sin-

terklaas!  

De sint was wat laat geweest door zijn drukte 

en kon zo onderweg zijn tanden nog even poet-

sen. 

Maar tot onze verbazing  stapte Sinterklaas uit 

met een rollator! Het was erg koud en  we wil-

den zo snel mogelijk weer naar binnen. Alle kin-

deren maakten een lange rij en gaven zo alle 

cadeautjes door tot helemaal vooraan in Ons 

Huus. En zo heb je ineens 60 behulpzame kin-

deren, allemaal hulppieten...en dat zonder 

mopperen! De pieten hielpen gelukkig ook mee. 

Gauw naar binnen en zo zochten we ons zitplek 
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weer op. 

 

Sinterklaas was erg verdrietig , zijn staf was 

zoek, vandaar zijn rollator. Samen met de pieten 

en de kinderen bedachten ze allerlei plekken 

waar hij zou zijn gebleven. Uiteindelijk hebben 

ze het pietenhuis maar gebeld en de hoofdpiet  

zou gaan kijken. Even later belde zielepiet dat 

hij de staf had geleend en dat hij toen stuk was 

gegaan. Na een poosje gaf hij toe dat hij de staf 

had verstopt, maar het antwoord was te vinden 

in enveloppen die verstopt lagen in Ons Huus... 

Er werd druk gezocht en die enveloppen werden 

gevonden. In de enveloppen zaten letters en de-

ze werden aan een lijn in de juiste volgorde ge-

hangen tot de oplossing, waarna de kinderen de 

staf vonden bij de deur. 

 

Gelukkig had de sint nog tijd om vanuit zijn gro-

te boek wat kinderen naar voren te halen. De 

sint weet ook alles... Over Sam en Marijn die al 

heel lang vrienden zijn en Arnhem onveilig ma-

ken, Jelte die paardrijd en als hij 18 is op Ameri-

go mag, Thije die zijn zwemdiploma heeft ge-

haald... Er waren kindjes die wat voor de Sint 

gemaakt hadden, Sharon, Jorja en Lauren.  Mik 

die hem een hand wilde geven. Lasse wilde sint 

laten schrikken met zijn gemaakte slang. 

Anne  wilde haar zusje Mieke van 1 jaar graag 

aan Sinterklaas voorstellen, want de sint kende 

haar natuurlijk nog niet. Er waren vragen, of de 

kinderen in Spanje ook cadeautjes kregen, of de 

sint zijn rijbewijs had en natuurlijk wilde iemand 

graag weten hoe oude de sint was. De antwoor-

den... die houden we geheim. Komt u er volgend 

jaar ook gezellig bij met uw (klein)kind? Maar 

mocht u branden van nieuwsgierigheid zou ik 

gewoon ouderwets een briefje in mijn schoen 

stoppen. Sinterklaas wist nog veel meer, maar 

helaas was er te weinig tijd om alle kindjes die 

er waren, aan de beurt te laten komen.  

De tijd vloog voorbij, we hadden nog meer in 

petto, maar de 2 uur die we hadden waren ei-

genlijk te kort... Het programma voor volgend 

jaar is dus nu al bekend. 

Zoals elk jaar hebben we op het nummer van 

Piet Pablo gedanst. Deze Piet maakt elk jaar een 

leuk hit. En dit jaar ging deze over stoere pieten.  

Uit alle kleurplaten werden er 3 gezocht die het 

meeste aanspraken, deze kregen een pak vilt-

stiften. 

 

Ja en toen was het moment waar de meeste kin-

deren toch echt naar verlangen... 

Het is voor de Sint toch ieder jaar weer ene hele 

klus om binnen een budget leuke cadeautjes te 
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zoeken en dan maar hopen dat ze het nog niet 

hebben en dat het ze aanspreekt. Poeh...ook voor 

hem spannend. Voor de meest kinderen is dat 

denken we wel gelukt.  

 

En nu voor ons kan de spanning er nu 

af...uitrusten van de 'slapeloze' nachten en de 

dingen noteren die volgend jaar beter of anders 

kunnen. Op het moment dat ik dit schrijf duurt 

het nog 10 maand en dan mogen we weer begin-

nen met bedenken en voorbereiden.... 

 

Alle grote mensen die hun kinderen tot kleuren 

hebben aangezet en mee hebben gezongen, zij 

die de moeite namen te komen kijken bij de cara-

van...dank jullie wel. 

Namens het SinterklaasfeestOrganiatieTeam* kan 

ik zeggen, we zien jullie en (nog meer) kinderen 

graag volgend jaar weer.  

 

Sylvy Mensink 

 

Ik wil nog wat mensen in het bijzonder bedanken;  

Marjan voor de koffie en andere hulp, de 2 man-

nen en papa's die hielpen met opruimen, Gonnie 

van der Haar die veel foto's heeft gemaakt en de-

ze op haar vrije zondag heeft gemaild en als last 

but not least :  

Danny Oosterkamp die de muziek verzorgde en 

zijn installatie beschikbaar stelde. 
 

*S.O.T.: Lisette ten Have, Agnes Jansen,  Emmy Meijer,  Petra 

Nieuwenhuis en Sylvy Mensink 
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