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Trampoline talent 

Bryan Althof (12 jaar) doet sinds 2 jaar aan de 

sport trampolinespringen bij KDO Apeldoorn. 

Hij heeft er erg veel plezier in en het gaat hem 

ook aardig goed af. Hij begon 2 jaar geleden 

met 2 uur in de week trainen in Apeldoorn. Dat 

is in de loop van de tijd uitgebreid naar 12 uur 

in de week. Op de maandag, dinsdag en don-

derdag traint hij 3 uur in Apeldoorn en op de 

vrijdag, sinds dit seizoen, 3 uur in Den Bosch. 

Het is een hele opgaaf, maar hij geniet er 

enorm van. Hij springt nu nog in de B-klasse. 

Het hoogste niveau van Nederland is de A-

klasse en daar gaat hij vanaf volgend seizoen in 

uitkomen. 

  

Vorig jaar heeft hij deelgenomen aan 3 Interna-

tionale wedstrijden (Scandinavian Open, Haslev 

Cup en de Alpencup). Ook heeft hij de finale 

van het NK in Ahoy bereikt, waar hij 2 keer het 

zilver won (individueel en synchroon). Dit jaar 

heeft hij als doel om op één van de komende 

Internationale wedstrijden een podiumplek te 

bemachtigen en natuurlijk om zilver (of mis-

schien wel goud) te winnen op het NK. Maar dat 

is toch nog wel erg lastig, het niveau is op die 

wedstrijden is namelijk behoorlijk hoog. Op 23 

oktober vertrekt hij met een aantal springers 

naar Oostenrijk voor de Alpencup. We zijn be-

nieuwd.. 

  

Afgelopen week heeft hij een uitnodiging gekre-

gen van de KNGU om aan de testdag van de 

OJTS (Oranje Jeugd Talenten Selectie) op 6 de-

cember mee te doen. Als Bryan door de test 

heen komt, mag hij officieel voor Nederland uit-

komen. Ook kan hij zich dan plaatsen voor het 

Jeugd EK en/of WK. Dat vindt hij toch wel erg 

stoer, maar ook wel heel spannend. Met z´n 

allen duimen dus!!! 
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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 24 november 2014 aanleveren.  

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

2014 week 

9, 10 december 50 

3, 4 februari 5/6 

  

  

Verschijningsdata 

Redactienieuws 

 

Er is veel aangeleverd voor deze Ratelaar. Geweldig, hartelijk dank daar voor!  Stukjes van vereni-

gingen, de school, kerk en zelfs een stukje van iemand privé. Kortom, van alles wat, zodat het een 

Ratelaar is geworden waar voor iedereen wel wat leuks in staat. 

 

In deze november uitgave worden we o.a. bijgepraat over de ontwikkelingen van ons dorpshuis, de 

oldtimertoertocht (zie foto voorpagina) en de burendag bij ons dorpshuis. Over jong talent en het 

weer in Beemte Broekland evenals de dierendag op school. 

 

Inmiddels is de activiteitencommissie Ons Huus druk met de organisatie van een Halloween party 

voor de jeugd. 

 

Bovendien meldt de Sint dat hij in aantocht is.  

De goedheiligman zal onze jeugd niet vergeten en een bezoek brengen aan het dorpshuis tijdens 

zijn verblijf in Beemte Broekland. 

 

Over ons Dorpshuis gesproken, de oude beheerderwoning staat te koop. Een foto en een beschrij-

ving met vraagprijs in deze Ratelaar. 

 

Wij wensen u allen veel leesplezier. 

 

Namens de redactie, 

Nanda van Welie 
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 NIEUWS VAN DORPSHUIS “ONS HUUS” 

 

Na een bewogen eerste helft van 2014 is er 

goed nieuws rondom het dorpshuis, ONS 

dorpshuis te melden. 

Er heeft zich inmiddels een nieuw bestuur ge-

meld bestaande uit: Henk Spaan, Toon Hop-

man, Arnold Apeldoorn, Jacintha van der Zouw 

en Mettie Gerritsen. Mensen met een verschil-

lende achtergrond maar die wel allemaal hun 

kennis in willen zetten om tot een goedlopend 

dorpshuis te komen. 

 

Er kwam veel op ons af, heel veel zelfs!

Gelukkig was er hulp in de vorm van de werk-

groepen beheer/bestuur, uitstraling dorpshuis 

en aktief Ons Huus. Zij hebben veel werk in 

relatief korte tijd verzet. Het bestuur zal dan 

ook heel graag met hen blijven samenwerken. 

 

Een eerste vereiste was een nieuwe beheerder/

pachter te vinden. Er was keuze uit meer dan 

60 sollicitanten. Begin oktober hebben de eer-

ste gesprekken plaatsgevonden en wellicht is 

er definitief iemand gevonden op het moment 

dat u dit leest. 

Wij hopen onze nieuwe beheerder te zijner tijd 

een nieuwe keuken te kunnen aanbieden. Het 

overleg voor een gemeentelijke subsidie hier-

voor is nog gaande. Ook ten aanzien van de 

veiligheid zal een en ander moeten gebeuren 

maar ook het pimpen van de foyer, zalen en 

een verfbeurt staan op de lijst. Hiervoor willen 

we de provinciale subsidiepot aanspreken. Een 

plan hiervoor is mede met de werkgroep be-

heer in de maak. 

 

De werkgroep beheer is al genoemd maar waar 

wij ook erg blij mee zijn is de werkgroep uit-

straling dorpshuis. Zij zorgen op de 1e zaterdag 

van de maand dat diverse klussen gedaan wor-

den zoals b.v. gras maaien van het sportveld 

en de tuin bij de woning, hoognodige schilder-

klussen, nieuwe betegeling aan de zijkant van 

het dorpshuis,douches die weer goed wer-

ken,deuren die weer sluiten, bekabeling, oprui-

men enz. enz. Eigenlijk te veel om op te noe-

men. 

 

Ook willen we de werkgroep Aktief Ons Huus 

noemen die al een aantal evenementen heeft 

bedacht en uitgevoerd en die daarmee weer 

wat geld in de kassalade brengen waarmee bv 

de klussengroep weer iets kan doen. Bedoeling 

van de actieven is om iedere maand een activi-

teit te bedenken in en rondom het dorpshuis 

zoals de fietstocht, meedoen met het rondje 

Beemte, de Burendag in combinatie met de 

Oldtimertocht (waarvan elders verslag), een 

Halloween knutsel en discoavond voor de 

jeugd. Voor november staat een knutselavond 

voor volwassenen op de agenda. 

Bij deze groep is inmiddels ook een aantal jon-

geren uit de buurt aangeschoven die graag 

voor hun leeftijdsgroep iets willen organiseren 

en ook mee willen denken hoe we social media 

gaan benutten bv middels een facebookpagina. 

 

Een BEDANKJE voor al deze hulp is zeker op 

z’n plaats ook voor alle bedrijven uit Beemte-

Broekland die vaak geheel kosteloos meege-

holpen hebben met klussen. Maar ook een BE-

DANKJE voor het oude bestuur (te weten: Ri-

chard Smallegoor, Gerhard Bellert, Ralf 

Schmitz en Irma Tieleman)  die zolang de kar 

getrokken hebben is op z’n plaats. Een laatste 

BEDANKJE voor het interim bestuur: Gea Wil-

lemsen, Jeroen Voges en Jacintha van der 

Zouw die het laatste halfjaar gezorgd hebben 

dat alle lopende zaken afgehandeld werden én 

het dorpshuis open hielden voor de verenigin-

gen. 

 

Als bestuur willen we u vragen kom KIJKEN, 

HELPEN en GENIETEN in en rondom het dorps-

huis en bedenk: er is dan wel een nieuw be-

stuur maar het dorpshuis is van ONS ALLE-

MAAL dus ook van U en zonder bezoekers geen 

dorpshuis Ons Huus meer. 

 

Tot ziens dus in  

DORPSHUIS “ONS HUUS” 

Dorpshuis “Ons Huus” 



De Ratelaar - november 2014 - Pagina 13 
 

 

 

PERSBERICHT om (voor) te lezen 

Sinterklaas logeert in Beemte-Broekland 

Gluren bij Sinterklaas is mogelijk!    

BEEMTE-BROEKLAND -De hoofdpiet heeft enkele da-
gen geleden contact gehad met mevrouw Jansen. De 
piet liet haar weten dat Sinterklaas een paar dagen 
wou logeren in Beemte-Broekland. Hij wou weten of 

zij dat kon regelen. Andere jaren sliep hij tijdelijk in 
de school de Beemte. Door omstandigheden koos hij 
er dit jaar voor om ergens anders te gaan slapen. Hij 
heeft jaren met veel plezier in de school gelogeerd. 
En daar is hij ook erg dankbaar voor. Toch heeft hij 

op de die dagen zijn paard wel gemist. Amerigo aan 
het hek binden op het schoolplein is niet handig.  

De hoofdpiet heeft contact opgenomen met de school 
en ze vonden het geen probleem dat Sinterklaas daar 
kwam logeren. Want ook daar kunnen kinderen ko-
men kijken of ze iets van hem kunnen zien. De cara-

van zal op dinsdag tot en met vrijdag voor het Sinter-
klaasfeest, op 29 november, te zien zijn op de hoek 
van de Kraaienjagersweg/ Beemterweg. Al staat hij 
op het erf, u bent van harte welkom om op die dagen 
langs te komen om even te kijken in de caravan. Bo-

vendien komt Sinterklaas natuurlijk gewoon  bij hen 
langs dit jaar. 

"Ik heb natuurlijk voor een goede plek gezocht voor 
Sinterklaas en Amerigo" vertelde mevrouw Jansen. 
"Ik heb een caravan kunnen lenen en een plek gevon-
den waar we deze kunnen neerzetten. Hij komt een 

paar nachten op de boerderij van familie A. Mensink 
te staan. Daar is ook plek voor Amerigo om te lekker 
uit te rusten en gezellig wat bij te kletsen en spelen 
met de andere paarden die daar staan. Zo kunnen  
Amerigo en Sinterklaas samen uitrusten wanneer ze 
willen. Ze hebben het druk met 's nachts cadeautjes 
rondbrengen en overdag ook nog bij dorpen en men-

sen thuis langs gaan". 

  Ter ere van zijn komst wordt er door SOT 
(SinterklaasfeestOrganisatieTeam) een kleurwedstrijd 
gehouden voor kinderen die mee doen aan het feest 
in 'Ons Huus'. U kunt deze gelijk in de brievenbus 

doen die bij de caravan staan, maar ook andere post 
zoals brieven en verlanglijstjes voor Sinterklaas kun-
nen daar in. Wij wensen Sinterklaas een aantal fijne 
nachten en een goed verblijf in Beemte-Broekland. 

Marjan van Assen heeft zojuist een cadeaubon overhandigd aan Nelly Koenen bij haar afscheid van de redactie 
van De Ratelaar. 



De Ratelaar - november 2014 - Pagina 14 
 

 

 

Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Wat gaat de tijd snel, de meteorologische zomer (1 juni t/m 1 aug.) is al weer voorbij. Een zomer waar op meteorologisch 
gebied veel is gebeurt, Van allerlei records zijn gevestigd, in deze Ratelaar vind u een vergelijk met de zomer van 2013 met  
punt voor punt enkele toelichtingen.  

Temperatuur, 
De gemiddelde temperatuur in deze zomer was 17.3 graden, 0.3 graden kouder als in 2013. Hoewel wij in 2014 enkele zeer 
warme dagen hebben gehad was de maximum temperatuur in 2013 hoger, 34.2 graden om 32.5 graden in 2014.het aantal 
dagen boven de 30 graden was in 2013 ook hoger, toen waren dat er 7, in 2014 slechts 3.  
 
Neerslag, 
Hier is het grootste verschil met 2013, de zomer van 2014 was een bijzonder natte zomer, in het totaal viel er deze zomer in 
de Beemte 297mm regen, dat was in 2013 slechts 136.4 mm. De natste dag was op 28-07, die dag viel er 35.6 mm, vele men-
sen herinneren zich die dag nog vanwege de vele ondergelopen kelder en diverse lekkages in woningen. Ook de neerslag 
duur was in 2014 meer dan het dubbele als in 2013, totaal regende het deze zomer in de Beemte 120.7 uur. 
 
Wind, 
Echt stormen hebben wij gelukkig in deze zomer niet gehad, tijdens de bui op 28-07 was de hoogste windstoot 15.2 m/sec. 
Dit komt overeen met windkracht 7 op de schaal van Beaufort. 
Deze zomer kwam de wind voor 20% uit het ZW, in 2013 was dat 26%, daar in tegen kwam de wind in dat jaar voor 15% uit 
het ZO, in 2013 was dat 9%, dit verklaart misschien dat het in 2013 warmer was dan in 2014. 
 
Zonneschijn, 
In de zomer van 2014 scheen de zon in de Beemte 977.1 uur, in 2013 was dat 1026.1 uur, het was dus in02013 zonniger. 

De zomer van 2014 

De grafiek van de wolkbreuk op 28-07, mooi is te zien op deze gra-

fiek dat de temperatuur in een dergelijke bui meer dan 3 graden in 

een half uur daalt.. 

HOOSBUI 28-07 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weerverloop van  
1-08-2014 t/m 16-10-2014 

Het overzicht begint op 1-08, dit is de eerste herfstdag na 

de meteorologische zomer. Met de temperaturen is er 

niets mis met de start van de herfst in 2014, de verwach-

ting voor enkele dagen is bijna zomers, rond de 20 gra-

den. 

De warmste dag was op 2-08, het was toen in de Beemte 

27.2 graden, koudste dag was op 12-10, toen stond de 

thermometer op 14.4 graden.  

Regenachtig is het wel, na 01-08 is er al in het totaal tot 

nu toe 183 mm regen gevallen in de Beemte, in 2013 was 

dat 171 mm. De regenhoeveelheden zijn per dag niet ex-

treem groot maar er zijn veel neerslag dagen, in het toe-

taal 35 st, in 2013 waren er dat 29. totaal zal dit jaar 

waarschijnlijk veel natter worden dan 2013, de regenme-

ter staat vandaag (16-10) op 614 mm, vorig jaar was dat 

meer dan 100 mm minder. 

De wind kwam deze periode voor 21% uit het zuidwesten, 

dit verklaard ook de zachte periode waar wij ons in bevin-

den. Herfststormen hebben wij nog niet gehad, hoogste 

windsnelheid was 5 Beaufort. De luchtdruk was in deze 

periode best hoog, slechts twee dagen kwam het kwik on-

der de 10000 hPa. Laagste barometerstand was op 7-10, 

996.2 hPa. Als ja naar de grafiek kijkt dan zie je wel dat 

er een dalende trend in zit, dit was in 2013 niet het geval. 

Of al die bovenstaande gegevens nu een basis zijn voor 

een winter waar in geschaatst kan worden is niet zeker, in 

de volgende Rate-

laar zullen wij daar 

op terug komen. 

 

 

 

 

 
Af dit het weerbeeld 
wordt van de komende 
winter is nog onzeker. 

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 weersverwachting voor de  5 komende 
dagen. 
Een mailtje naar willem@beemte.nl is voldoende om u aan te 
melden voor deze gratis weerservice. 
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PCBS “Beemte” 

  

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

 
Graag even melden aan Joke, Tinka of Gerdien. 

 

We gaan bijna weer beginnen met het maken van de graf/deurtakken. De opbrengst is voor de acti-

viteiten van de kinderen van de school De Beemte. Op dinsdagavond 9 december worden de graf/

deurtakken gemaakt.   

 

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

 

Op woensdagochtend 10 december gaan de kinderen zelf aan de slag met 

hun eigen kerstbakje. 

 

Om dit allemaal mogelijk te maken kunnen we “groen” gebruiken. 

 

Telefoonnummers :  Joke Buitenhuis  06-10856003 

         Tinka Hendriks  06-51588449 

         Gerdien van der Mik 06-38229612 

Groen gezocht!!! 

Samen staan we sterk 
 

Trouwe donateurs, bedankt! 

 

De Ouderraad van basisschool Beemte wil u graag bedanken voor uw jarenlange 

trouwe donaties. 

 

Tijden veranderen en ook de wetgeving. Het is niet meer toegestaan om nieuwe donateurs te wer-

ven en het aantal vaste donateurs neemt af. Hoogste tijd om het over een andere boeg te gooien. 

 

U heeft de afgelopen jaren al gemerkt dat we ook geld proberen in te zamelen door middel van al-

lerlei acties en dat slaat bijzonder goed aan! Of het nu de oliebollen, graftakken of paasbroden zijn, 

de Beemte dorpsgenoten (en zelfs ver daarbuiten) zijn trouwe afnemers. 

 

Wij zullen doorgaan met dergelijke acties en waarderen het enorm dat u op deze wijze uw betrok-

kenheid toont. Ga hier vooral mee door, want dat stelt ons in de gelegenheid om iets extra's te 

doen voor de school. Hierbij kunt u denken aan activiteiten, schoolreisje, kerstviering etc. 

 

Nogmaals hartelijk dank voor uw jarenlange trouwe donateurschap en wij of de schoolkinderen ko-

men graag bij u aan de deur om u enthousiast te maken voor één of meerdere acties! 

 

 

Ouderraad PCBS Beemte 

http://www.beemte.cms.sintact.nl/
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Toertocht Beemte Broekland Oldtimer Club 

Al enkele jaren rijden wij met elkaar toertochten   

Ab Vos  - Martie Lievestro  -  Jaap Gerritsen  -

Marinus Krassenberg - Evert van Lohuizen - en on-

dergetekende, maar naar mate de jaren verstrij-

ken komen er steeds meer trekker liefhebbers bij, 

enkele mensen zijn aangesloten bij de S.C.V. Old-

timers maar de meeste horen nergens bij en wor-

den daardoor ook niet op de hoogte gehouden 

van een toertocht als die gehouden wordt, er zijn 

ook trekker liefhebbers die dat niets uit maakt en 

nooit een tourtocht rijden. Wij hadden al eens te-

gen elkaar gezegd dat wij zelf ook wel eens wat in 

elkaar wilden knutselen maar daar bleef het altijd 

bij, tot dat er bij mij thuis met het rondje Beemte 

dit gesprek weer naar voren kwam en er eindelijk 

beslissingen werden genomen, er werd een datum 

geprikt en dat werd 27 september ’14  toevallig 

gelijk met burendag en er werd besloten  niet 

meer dan 30 deelnemers om het overzichtelijk te 

houden de eerste keer. 

Er werd gelijk Aktie ondernomen door wat op te 

hangen in de feesttent met het oranje feest,  er 

werden trekker liefhebbers benaderd uit Beemte 

Broekland, Wenum, Vaassen en Terwolde en de 

meesten  vonden het een goed idee en gaven zich 

spontaan op. Er moet dan nog van alles geregeld 

worden ten eerste de route, in de loop van de ja-

ren hebben wij natuurlijk in de omgeving al heel 

wat gereden dus was het niet erg moeilijk om een 

mooie route uit te zetten. Maar wij wilden iets an-

ders doen dan de anderen dus werd er een B.B.Q. 

besteld, er werd met de Dames van het dorpshuis 

Ons Huus door gesproken hoe het die dag moest 

omdat dit samen viel  met burendag, en er werd 

uit eindelijk nog een verzekering afgesloten voor 

calamiteiten onderweg je weet maar nooit  ( je 

kunt dit onder brengen bij S.C.V. Oldtimers ) ui-

teraard moet iedereen ook normaal zijn verzekerd 

ook de trekker. 

De dag breekt aan eerst uit het raam kijken, hoe 

is het weer geweldig zoals voorspeld  om 9 uur de 

spullen klaar zetten en de eerste mensen ontvan-

gen wij zouden tegen 10.45 vertrekken, maar de 

eerste mensen stonden om 9.30 al op het terrein,  

aan melden en betalen als dat nog niet gebeurd 

was en de bonnen uit geven  voor de koffie met 
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krentenbrood en B.B.Q. 

Om 10.45 vetrekken richting het kanaal ( Bennie 

Achterkamp regelde het verkeer op moeilijke pun-

ten ) en dan zo door Wenum  richting de Poel, 

daarbij over particulier terrein (met toestemming) 

richting de Zwolseweg door de Haere  dan met 

een bocht naar de Gortelseweg door naar de 

Wildweg en dan zo naar Emst bij de kerk over 

steken, dan door naar de Spoorstraat daar een 

stop gemaakt om even wat te drinken, na 15 min 

weer verder onder het genot van een fijn zonnetje 

richting Zuuk ,daar het kanaal over de Koepad in, 

weg vervolgen tot aan de Weteringdijk Nijbroe-

kerweg in tot aan de Zeedijk, wij zitten dan al in 

Nijbroek, dan Vaassenseweg op en dan binnen 

door richting Café de Groot Kerkstraat  Beemter-

weg en dan weer thuis om 14.40 dit is in het kort 

hoe de route was een opsomming van alle wegen 

zou te veel worden dat waren er 40. 

Hierna de B.B.Q. aangestoken en onder het genot 

van een natje en een droogje werd de dag door 

gesproken,  het was bij iedereen in zeer goede 

aarde gevallen en de vraag om een vervolg werd 

dan ook vele malen gehoord er werd zelfs geop-

perd om er een officiële club van te maken meer-

dere personen die dit wel wilden ondersteunen , 

dit zullen wij bespreken met onze nabespreking 

maar het heeft natuurlijk nogal wat voeten in de 

aarde met verplichtingen en nu gebeurd het alle-

maal nog spontaan er stond zelfs iemand op die 

een snertrit van de winter wou uitzetten of dit ook 

gebeurt zal blijken. 

Verder wil ik iedereen bedanken namens  Ab en 

Jaap , die ons hebben geholpen deze dag tot een 

mooie dag te maken het zijn toch altijd weer 

meer mensen die je nodig hebt dan je zo denkt. 

 

Groet   Frits Bouwmeester 
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Omdat 4 oktober op een zaterdag viel, vierden wij op school  

dierendag met een afterparty.  

Iedereen mocht een dier of een knuffel meenemen.  

De kinderen uit groep 1,2 3 en 4 hadden ook dieren en knuffels 

meegenomen.  

 

 

Sofie:  

Ik had Dino meegenomen. Hij is zwart en is een bouvier.  

Ik heb de naam zelf verzonnen. Eigenlijk heet hij dinosaurus, 

maar dat was wel lang.  

 

 

Anne:  

Weet je wat ik mee had?  

Een biggetje.  

Die wou ik mee, en ging opa in een doos doen.  

Toen we weggingen was hij heel wild.  

 

 

Mandy:  

Ik had een knuffelhond mee en een tweety bird  

Hij heet Sim en is een gewone hond. Hij heeft ook een baby-

hondje.  

Tweety bird kan fluiten.  

 

Jurre:  

Wij hadden een hondje mee.  

Als wij uit bed komen is hij altijd heel wild. Hij heet Pepper  

 

 

Laura:  

Ik had mijn konijn meegenomen. Het zijn er twee.  

Ze heten snuffie en flappie  

Ik vind dat ze zo lekker wollig zijn en ze hebben hele mooie kleurtjes  

 

 

Yazz:  

Ik had een knuffel mee. Dat is Maja de bij.  

Dat is mijn lievelingsknuffel.  

 

 

Silke:  

Ik had een hertje meegenomen. Een neppe…..  

Maar ik had ook nog een hond mee. Dat was Rex.  

Rex is van oma Tootje en opa Ap. Vanochtend was Rex heel 

wild.  

 

Jarno:  

Ik had Sanne mee. Sanne is een hond. Sanne is zwart en wit en 

bruin.  

Als er iemand aankomt gaat hij altijd blaffen.  

PCBS “Beemte” Dierendag 
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Rosan:  

Ik had Pepper mee.  

Pepper is een puppy. Pepper zit ook al op puppy-

cursus.  

Daar leer je om te zitten en ook een plaats. Ik 

heb dat ook gedaan.  

 

 

Jonathan:  

Wij hadden Tommie mee.  

Tommie is een hond. Tommie heeft op zaterdag 

een bot gekregen.  

En hij heeft een nep piephondje, dat is een speel-

tje. En hij is 9 jaar.  

 

 

Leon:  

Ik had een kip meegenomen.’  

Hij heet kip….  

Hij had een hele kapotte ei in zijn mandje ge-

legd.  

Hij tokt heel vaak in de auto toen in hier heen 

ging.  

En ik zag ineens dat hij een ei moest laten.  

Helemaal plat gemaakt als een pannenkoek…  

 

 

Ryan:  

Ik had een olifant mee. Hij doet wel heel vaak 

lief.  

Het is een knuffel. Ik ga er wel mee spelen en 

soms mee slapen.  

 

 

Daan:  

Ik had een poesje mee naar school.  

Hij kan ook spelen als ik thuis ben. Hij heeft kruimeltje  

Kruimeltje is denk ik 0. We hebben kruimeltje nog niet zo lang.  

Hij is van een oude boerderij, van Willem  

 

 

Julia:  

Ik had een hond mee. Hij is al heel oud.  

De hond is van oma. Hij heet Dimba. Omdat hij oud is doet hij niks.  

Je kan wel met hem spelen  

 

Senna:  

Ik had niks mee. Ik was mijn knuffel vergeten.  

Ik wist ook nog niet wie ik mee wilde nemen. Ik vond het op school 

wel leuk  

De vond de cavia van Wibe het leukst.  

 

Maikel;  

Ik heb een olifant mee. Hij is heel lief. Ik speel er ook graag mee.  

Ik ga hem heel vaak meenemen op de trampo.  

PCBS “Beemte” Dierendag 
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Kerkdiensten  

02-11-14  10.00 uur  S.H. Muller  

05-11-14  19.30 uur   S.H. Muller (Dankdag) 

09-11-14  10.00 uur  L.E. Bassa (Voorst) 

16-11-14  10.00 uur  H. van Vreeswijk (Kampen) 

23-11-14  10.00 uur  S.H. Muller/A.J. Al-van Holst    

30-11-14  10.00 uur  L.C. Kraan 

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

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
Zaterdag 1 november Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 2 november de Allerzielenviering om 14.00 uur met pastor W.Vroom 
Dit weekend 8+9 nov. is er alleen maar een viering in Twello met het hele team om 10.00 

Zaterdag 15 november Woord en Communieviering  met werkgroep 
Zaterdag 22 november de Vechtseviering,  Eucharistieviering  met Pastoor P. Daggenvoorde en ons koor Inbetween 
Zaterdag 29 november  woorden communieviering met pastor I. Kantoci startviering plaats 
 
Vieringen in Twello  om 10.00 uur 
Zondag 2 november de Allerzielen Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en de uitvaartvrijwilligers 
Zondag 9 november startviering met het gehele team en alle koren  om 10.00 uur. 

Dinsdag 11 november sint Maarten gezinsviering met pastor W Vroom om 18.30 uur 
Zondag 16 november  Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en W. Vroom  terugkomviering communie-

kantjes Zondag 23november  eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde 
Op zondag 30 november eucharistieviering met pastoor Sebastian  MOV viering 
 
In de Antoniusgeloofsgemeenchap : 

Op zaterdag 1 november vindt er de Allerzielenviering plaats in de kerk om 19.00 uur met het koor Inbetween pas-
tor Dorothea en de avondwake groep. In processie gaan we over de begraafplaats aansluitend is er koffie, thee of 
limonade. 
 
Op Zaterdag 22 november 18.30 de Vechtse viering in Vaassen met het koor Inbetween,we hopen velen van u te 
mogen ontmoeten 
Op zaterdag 29 november een gebedsviering in de MF ruimte om 19.00 uur het Antoniuskoor verleent hierbij haar 

medewerking. 

 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks 
Oude Beemterweg 1a 

7341 PA  Beemte Broekland, telefoon 055 3121640 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

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 Wilhelmina-

kerk. 
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: 

12 oktober 
9 november 

14 december     We zien jullie graag! 
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KLEURWEDSTRIJD voor deelnemers aan 't Sinterklaasfeest.  

Sinterklaas kiest de mooiste(n) tijdens het feest op 29 november in 'ons Huus'.  

Wil je ook meedoen en komen, meld je dan aan bij iemand van t Sinterklaasfeest Organisatie Team* !  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naam: ................................................................................. Leeftijd:...............................jaar 

 

Je kan de kleurplaat inleveren tot 29 november in de brievenbus bij de logeercaravan van Sinterklaas aan de 
Kraaienjagersweg 38. Dan kun je gelijk even door het raampje gluren... 

Extra kleurplaten via sylmensink@gmail.com, 
*S.O.T.: Lisette 06-51584982, Agnes 06-38648232,  Emmy 06-46004469  Petra 06-20107723, Sylvy 06-81141213 
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   Dag jongens en meisjes in  

   Beemte Broekland,  

   de Vecht  

   en omstreken… 

 

 

 

 
15 november komt de Sint weer in ons land! Het is dus al bijna weer zo ver. 

Hij en zijn zwarte pieten komen zaterdag 29 november van 10 tot 12 uur 

in het dorpshuis ‘Ons Huus’ in de Beemte. 

We gaan daar een super gezellig feest maken! Daar wil jij toch ook bij zijn?! 

 

Iederéén van 0 tot en met 8 jaar mag komen  

en papa, mama en/of opa en oma mogen natuurlijk komen kijken. 

Kinderen die niet in de Beemte wonen kunnen zich dus ook opgeven!. 
Zien we je op het feestje?! 

 

Opgeven kan tot uiterlijk 23 november bij een van onderstaande personen van SOT*. 

 

Sinterklaas komt logeren van dinsdag 25 t/m vrijdag 28 november 
 in een caravan aan de Kraaienjagersweg 38 bij Fam. Mensink. 

Iedereen kan daar tot 20 uur even komen gluren door het raam. 

Wel zachtjes doen he?! 

Je mag ook meedoen met een kleurwedstrijd. Heb je hem af, dan kun je hem die dagen in 

de brievenbus bij de logeercaravan van Sinterklaas stoppen.  

 

Doe je dus ook mee met de kleurwedstrijd?! 
De kleurplaat vind je in deze Ratelaar of via sylmensink@gmail.com. 

   

Wij, het SinterklaasfeestOrganisatieTeam, hebben er enorm veel zin in!  

Lisette ten Have 06-51 58 49 82,  

                                                      Agnes Jansen 06-38 64 82 32  

                                                                Emmy Meijer 06-4600 44 69     

                       Petra Nieuwenhuis 06-2010 7723 

      Sylvy Mensink 06-81 14 12 13/

sylmensink@gmail.com 
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De dagen worden korter en in de tijd voor de feestdagen komt nu de tijd om weer eens gezellig 

een (half) dagje te winkelen. Deventer is vlakbij met heel veel speciale winkeltjes in de kleine 

straatjes. 

Lekker gratis parkeren bij De Worp en met het pontje bijna voor niets naar de overkant. Ik heb 

een aantal winkeltjes op een rij gezet, die ook een site hebben om thuis te bekijken. Het zijn erg 

veel, dus dat doen we in 2 of 3 afleveringen.  

We steken bij het pontje over en gaan rechts de Visstraat in. Daarna lopen we langs de kerk en 

gaan rechtsaf de Grote Poot in. 

 

Langs de kerk vind je aan de Grote Kerkhof nr. 30-32 De Saxofoonwinkel. 

Een speciaalzaak met alles voor saxofoons. Ook reparatie, onderdelen, in- en verkoop, verhuur. 

Info www.saxofoonwinkel.nl 

Op de Grote Poot nr.16 is Some’things Mode Accessoires met veel design sieraden,horloges, tas-

sen en shawls. Bekijk het op www.somethings.nl 

Dan kruisen we links de Korte Assenstraat en rechts de Assenstraat. 

Aan de Korte Assenstraat nr. 15 vinden we Loes & Reinier International Ceramics. Een galerie 

voor hedendaags keramiek en sieraden uit binnen- en buitenland. Info www.loes-reinier.com 

We lopen verder door de Vleeshouwerstraat met op nr. 8 Secrets of Asia met Oude Aziatische 

kunst, Boeddha en godenbeelden,tempels,schilderijen sieraden en gebruiksvoorwerpen. Tevens 

veel informatie over Boeddhistische kunst. 

Kijkje vooraf: www.secretsofasia.nl 

 

Dan gaan we eerst linksaf en daarna rechtsaf de Kleine Overstraat in, met veel winkeltjes! 

Linksaf op nr. 45 Living Colour,een vrolijke winkel met woonaccessoires en kadootjes. Maar ook 

brocante en zelfgemaakte producten.  

Info www.living-colour.nl  

Op nr.35 vind je in een monumentaal pand Intens met een steeds wisselende voorraad antieke 

en brocante meubels, woon- en modeaccessoires. Info www.intensdeventer.nl 

Op nr.9 Feestwinkel Confetti: een echt ouderwetse feestwinkel met 1001 artikelen voor iedere 

feestelijke gelegenheid. Kijk op www.feestwinkelconfetti.nl 

Weer terug en nu de rechterkant van de Kleine Overstraat. 

Op nr.51 Galerie Urbach met verkoop en huur van kunst. Beperkte openingstijden of op af-

spraak. Zie www.urbach.nl 

Aan de overkant op nr. 24-26 Koning Willem met meer dan 2000 spellen, 5000 el-

pees,spellencafé , denkpuzzels, bridgeafdeling en honderden legpuzzels. Info www.koning-

willem.com  

Nr. 28 Designers (beperkte openingstijden) met o.a. vintage, nieuw design, stoelen en lampen. 

www.designenzo.nl 

Op nr. 36 Tiffanylampen Deventer met een grote collectie Tiffanylampen, Jugendstil en art deco 

verlichting in Tiffanyglas. www.tiffanylampen-deventer.nl 

Nr. 81 De Kameleon, een antiquariaat met als specialiteit jeugdboeken en een grote prentenaf-

deling. Kijk op www.kameleonboek.nl  

Op nr. 69 De Voet Stempelgalerie , een winkel vol stempels met meer dan 10.000 afbeeldingen 

op stempel. www.stempelgalerie.nl 

Aan de overkant nog op nr. 50 Gedrukt & Geknipt Voor U , antiquariaat met knipseldienst, boek-

zoekdienst en ansichtkaarten. www.deventerantiquariaten.nl  

En op nr. 46 De Kleinste Soepwinkel, een biologische soepwinkel ( meer dan 40 soorten!) met 

een dagelijks wisselend lunchaanbod, vers biologisch brood en delicatessen. Info 

www.kleinstesoepwinkel.nl   

Dan komen we op de Brink en is het tijd voor een kopje koffie!  

Volgende keer gaan we verder door de Grote Overstraat en de Nieuwstraat! 

 

        Miek v.d. Pangaard 

      

        

Dag Deventer 

http://www.saxofoonwinkel.nl/
http://www.somethings.nl/
http://www.loes-reinier.com/
http://www.secretsofasia.nl/
http://www.living-colour.nl/
http://www.intensdeventer.nl/
http://www.feestwinkelconfetti.nl/
http://www.urbach.nl/
http://www.koning-willem.com/
http://www.koning-willem.com/
http://www.designenzo.nl/
http://www.tiffanylampen-deventer.nl/
http://www.kameleonboek.nl/
http://www.stempelgalerie.nl/
http://www.deventerantiquariaten.nl/
http://www.kleinstesoepwinkel.nl/
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Zijactief De Vecht 

Opbrengst collecte 

COLLECTE OPBRENGST :::::  FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN  2014 :::: 

 BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O , 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  ::::: 1.002.88 euro :::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank,  namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 

 

Op woensdag 12 november vieren we ons 75-jarig jubileum. 

We willen er een gezellige avond van maken met een hapje en een drankje. 

LET OP  de avond begint om 19.00 uur en de zaal is open om 18.30 uur. 

Wat we  precies gaan doen blijft een verrassing, de feestcommissie is druk bezig om alles rond te 

krijgen. Deze avond is alleen voor leden. Tot ziens op onze feestavond en neem een goed humeur 

mee!  Locatie De Groot, dus om 19.00 uur. 

 

Ook de kerstavond op 17 december is alleen voor leden en wordt verzorgt door een groep dames 

uit Twello. We laten ons verrassen. 

De modeshow van oktober is helaas wegens droevige omstandigheden niet door gegaan. We heb-

ben deze avond nu volgend jaar gepland. 

 

Info op www.de-vecht.nl 

Groetjes Janny. 

Woensdagavond 10 december 2014 wordt er in Ons Huus een workshop kaarten maken georgani-

seerd. Deze gezellige avond heeft als thema kerst en wordt gegeven door Ineke Ganzevles. Onder 

het genot van een kop koffie zullen er 2 kaarten per persoon gemaakt worden.  We starten om 

19.30 uur. 

 

 
De kosten voor deelname zijn € 5,- p.p. 

 

Graag opgeven vòòr 3 december  

Per mail: aktiefonshuus@outlook.com of 

Per telefoon: 055-3122355 (Mettie Gerritsen) 

Workshop (kerst-)kaarten maken 

http://www.de-vecht
mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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Te koop 
 vrijstaande semibungalow met ruime garage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze woning is gelegen aan de Beemterweg 30 te Beemte Broekland; het betreft hier de voormalige 

beheerderwoning van dorpshuis Ons Huus en staat in de dorpskern van Beemte op een kavel van 

maar liefst 600m2.  

 

De woning is mooi gelegen vlak bij school, sportveld en kinderspeelplaats. De woning heeft een in-

houd van 500m3 en heeft naast twee slaapkamers op de verdieping ook twee slaapkamers en een 

badkamer op de begane grond waardoor de woning ook zeer geschikt is als seniorenwoning.  

 

Na wat opknapwerk mooi vrijstaande woning voor een gunstige prijs in een vriendelijk dorp vlak bij 

Apeldoorn!! 

 

Vraagprijs: €199.000 k.k. 
 

 

Te bevragen bij makelaardij Tijmen Kroes; 
 tel. 055 521 2155 
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 Gezellig bijpraten op het terras van “Ons Huus” op de burendag, weliswaar de schapen van de bokken gescheiden. 

 


