
De Ratelaar - oktober 2014 - Pagina 1 
 

 

 

 

De Ratelaar 
Streekblad voor Beemte Broekland 

www.deratelaar.nl 

Oktober 2014 

 

De Boerenkool-

middag komt er 

weer aan. 

 

Klussenzaterdag 

in en voor  

“Ons Huus”, 

 Doe mee! 



De Ratelaar - oktober 2014 - Pagina 2 
 

 

 

PCBS “Beemte” 

Nieuws uit groep 1, 2, en 3 

 

De kinderen hebben er weer zin in en wat zijn ze gegroeid!  

De vakantie ging snel voorbij, het lijkt wel of we niet zijn wegge-

weest. 

  

 

 

 

 
 

 

Nieuw is juf Ingeli bij ons in de groep en op school.  

We hebben haar hartelijk verwelkomd en vinden haar een hele lieve juf. We hebben haar verteld 

hoe we allemaal heten en wie onze broers en zussen zijn. Juf Ingeli heeft ook verteld: dat ze een 

zus heeft die met haar man en baby in Zwitserland woont en dat juf zelf binnenkort met haar man 

Niels naar de Maten gaat verhuizen.  

Op de Beemte heeft juf Ingeli heeft het erg naar haar zin en de eerste lesdagen zijn heel goed ver-

lopen. Ze vindt de kinderen heel lief en behulpzaam. Wat kunnen en weten ze al veel! 

 

Groep 3 heeft een eigen werkplek in de klas gekregen, dat is wel even wennen. Zoals dat hoort als 

je gaat leren lezen en schrijven, hebben de kinderen nu ook een etui met een potlood, een liniaal 

en een gummetje en een eigen laatje.  

Wel moeten ze hard werken, vinden ze! Echte sommen maken uit het werkboek. Letters en woord-

jes leren, maar ze willen allemaal graag leren lezen. 

En gelukkig is er tijd genoeg om nog te kunnen spelen. 

 

Net als bij groep 1/2 wordt ook bij groep 3 iedere kern 

ingeleid met een verhaal. Dit gaat op dezelfde manier 

als bij groep 1 en 2, alleen is Rikkie nu Rik geworden; 

een grote jongen die naar groep 3 gaat. We hoorden 

het verhaal van Rik die voor het eerst naar school 

gaat. Hij vond het best een beetje eng en had wel wat 

kriebels in zijn buik. Zijn vriendjes in de klas helpen 

hem om te wennen. Nu vindt Rik het heerlijk om met 

de andere kinderen in de klas te zijn. Dit verhaal hoort 

bij ons thema “Een nieuw schooljaar met boeken” en 

sluit aan bij groep 1/2. We hebben een knutselwerkje 

gemaakt over onszelf.  

 

‘Dit ben ik’, zoals u kunt zien op de foto! 

 

 

 

We praten samen over onszelf, hoe het is om weer naar school te 

gaan. Wie ben jij en wie ben ik? Hoe zie ik er uit, ik heb een lichaam 

en wat zit daar allemaal aan? Onze grote vriend Pompom doet ook 

mee met zijn zwarte neusje. Hij heeft een heerlijke vakantie gehad 

bij Jarno thuis. Jarno heeft veel foto’s in het logeerschrift geplakt 

met een mooi vakantieverhaal erbij. Voor de treinbaan hebben we 

een nieuw kleed gekregen waar we heerlijk op kunnen spelen met de 

trein en de auto’s. We hebben mooie boeken voor de klas gehaald uit 

de bibliotheek en hopen dat u thuis ook veel met uw kind zult gaat 

lezen, dan wordt lezen een echt feest!  
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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 20 oktober 2014 aanleveren.  

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

2014 week 

4, 5 november 45 

9, 10 december 50 

3, 4 februari 5/6 

  

  

Verschijningsdata 

Beste lezers, 
 
Als u dit stukje leest, heeft u De Ratelaar van oktober 2014 beslist ontvangen en ook ingekeken. Het is een niet al te dik 
nummer zoals u misschien wel hebt opgemerkt of gaat opmerken. Tel maar even mee als u daar zin in heeft: 28 pagina’s 
waarvan 13 reclamepagina's. Blijven over 15 pagina’s. Dan de pagina’s: Colofon, Algemene informatie/agenda en Inhouds-
opgave, onze standaardpagina’s en dat zijn er drie. Blijven over 12 pagina’s met nieuwtjes, uitnodigingen, mededelingen en 
foto’s al of niet om er de gaatjes mee te vullen.  
 
Wij als redactie vinden dat er te weinig aangeleverd wordt vanuit de verenigingen, de goeden niet te na gesproken. Zeker 
gezien de turbulente gebeurtenissen die hier in Beemte Broekland plaatsvinden voor zover die de verschillende verenigingen 
betreffen.  
 
Overigens kunt u natuurlijk ook als privépersoon stukjes aanleveren over ervaringen of belevenissen die u meegemaakt 
heeft en graag aan anderen wilt meegeven. 
 
We vragen dan ook nogmaals aan de verenigingen om kopij in te sturen. De meeste verenigingen vergaderen eenmaal per 
maand en dan wordt er een en ander besproken. Het is toch een kleinigheid om daar een paar regels over te schrijven en 
als het allemaal zo geheim is en beslist niet bekend gemaakt mag worden bij gewone mensen, drukken wij die stukjes in de 
tekst wel met witte letters af of wit papier, geen probleem. Maar als u wilt dat De Ratelaar blijft voortbestaan zult u, als 
verenigingen van Beemte Broekland, er iets voor over moeten hebben.  
 
Ja, zoals uit bovenstaand stukje wel duidelijk geworden is, zucht de redactie onder het verschijnsel van geen kopij. U moet 
maar denken: de kruik gaat zolang te water tot zij barst. 

 
Leest u vooral het verslag van de Seniorensoos, een opsomming van wat er gedurende het jaar allemaal georganiseerd is, 
door één van onze trouwe stukjesschrijvers. Voor u het in de gaten heeft, bent u al lid van de seniorensoos en zit u mis-
schien te peinzen `goh, had ik maar wat vaker een stukje geschreven vanuit mijn vroegere vereniging om andere mensen 
te informeren en mee te laten genieten. Ik hoor nu niets meer en lees er ook niks meer over in De Ratelaar, wat is dat toch 
jammer’ Een gemiste kans! 
De doelgroep van De Ratelaar is de gehele bevolking van Beemte Broekland en niet alleen de jonkies en de senioren. We 
zoeken dus een redacteur of redactrice die de middengroep in de leeftijdsgroep van zeg maar dertig tot vijftig jaar kan ver-
tegenwoordigen. Niet allemaal tegelijk als het u belieft. 
 
Nog even over de enquête die de vorige maand in De Ratelaar op verzoek van het bestuur (ad interim) van de Dorpshuis-
vereniging is geplaatst. Daarop is tot op heden (21-9) geen enkele reactie binnengekomen in de vorm van een ingevuld 
enquêteformulier. De vereniging moet het dus met de meningen van de liefhebbers van de fiets- en autopuzzeltocht doen. 
 
De website van De Ratelaar wordt weinig bezocht. Er is nog geen actualiteit op de site te zien en dus hoef je natuurlijk ook 
niet elke dag te gaan kijken. Er is wel een begin met die actualiteit gemaakt door middel van een item “Nieuws”in de menu-
balk. Maar de redactie heeft niet de indruk dat die een functie heeft of zal gaan krijgen in de toekomst. Daarom wordt de 
mogelijkheid om nieuws op de site te zetten teruggetrokken. De site zal een archieffunctie krijgen.  
Tot nu toe hebben we als archief de gehele Ratelaars uit het verleden tot en met 2008 op de site gezet en wilden we de 
voorgaande jaargangen inscannen en op die manier beschikbaar maken voor de inwoners van Beemte Broekland. Maar dat 
lijkt tocht niet handig en ook niet haalbaar. Mogelijk gaan we de leuke stukjes uit de  verschillende jaargangen groepsgewijs 
op de site zetten. De Ratelaar heeft in het verleden perioden met vaste stukjesschrijvers gehad en die stukjes gaan we bun-
delen. We beraden ons daar nog over hoe we dat precies gaan aanpakken. 
 
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie, 
Siep Woudstra 
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Seniorensoos 

De jeugd van toen 

 

Na een lange tijd eindelijk weer een stukje over de seniorensoos in de ratelaar. 

Dat wil niet zeggen dat we stil hebben gezeten. We proberen er  iedere maand weer een gezelli-

ge middag van te maken en dat lukt ook wel aardig vinden wij. 

Het word wel wat moeilijker omdat ons groepje kleiner word, dat wil niet zeggen dat de animo 

er niet meer is,maar gewoon om gezondheidsredenen de soos moeten verlaten. 

Met een klein groepje is het ook al  moeilijk om vaak gasten te laten komen,financieel ge-

zien,maar ook is het voor de gas(ten) niet zo leuk om voor zo’n kleine groep op te treden. 

 

Dus senioren uit Beemte Broekland en daar buiten kom gerust eens een middag bijwonen,om 

een gezellig babbeltje te maken en we doen nog leuke dingen ook. 

Het is de eerste dinsdag van de maand van 14.30 uur -16.30 uur. 

 

Een klein overzicht wat we dit jaar alzo hebben gedaan: 

Januari  – Bingo met oliebollen, 

Februari  – Ben Wissink met muziek van toen, 

Maart  – Fotospel, quiz met foto’s 

April   – Lies Rijckenberg paasstuk maken, 

Mei   – Bert Holstege met dia’s van de Veluwe, 

Juni   – Bingo altijd prijs, 

Juli   – Uitstapje naar de rozentuin in Terwolde, 

September – Sjoelmiddag. 

 

Dinsdag 7 oktober komen we weer bij elkaar!!!!! 

 

Dienie, Bep en Mini. 
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Klusdagen Dorpshuis ”Ons Huus” 

De werkgroep ”uitstraling gebouw” is nog steeds bezig 

met het verbeteren en opknappen van ons dorpshuis. 

Elke eerste zaterdag van de maand rond de klok van 

8:30 willen we graag met zoveel mogelijk vrijwilligers 

aan de slag in en rond ons dorpshuis. Een ieder is wel-

kom of u man of vrouw bent, jong of oud het maakt niet 

uit. Er is voor iedereen wel een klus te doen. 

 

Deze zaterdagen zijn erg belangrijk voor de toekomst van ons dorpshuis. We hebben echter een te 

kort aan vrijwilligers en daarom doen wij een beroep op alle inwoners van ons dorp! 

 

U kunt zich aanmelden bij zowel het bestuur of bij ondergetekende. Of kom gewoon, op de klusdag 

zelf. Fijn zou het zijn wanneer u laat weten waar u goed in bent of wat u leuk vind om te doen. Zo kan 

de werkgroep een indeling maken en efficiënt gebruiken maken van ieder zijn inzet. 

 

Met vriendelijke groet, En hopelijk tot ziens op een klus dag!  

   

Lars van der Mik  tel; 06-17550445, namens de werkgroep “uitstraling gebouw”. 

larsvandermik@hotmail.com   

infodorpshuis@gmail.com 

 

Iedere eerste zaterdag van de maand om 8:30. 

Op vrijdag 31 oktober kun je vanaf 18.00 uur een Halloweenknutsel komen maken. 

(vanaf 4 jaar) 

 

Daarna is er een discoavond tot ongeveer 21.00 uur met dj Jermo.(t/m 14 jaar)  

 

Wil je alleen knutselen of alleen naar de discoavond dan mag dat natuurlijk ook!! 

 

Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. 

Kom jij ook? En neem gerust een vriend of vriendin mee. 

 

De “Aktief Ons Huus groep” ziet je graag in het Dorpshuis 

 
Dit evenement wordt georganiseerd door de “Aktief Ons Huus groep”  in samenwer-
king met “Young055” van de gemeente Apeldoorn. 

 

                                                  

 

mailto:larsvandermik@hotmail.com
mailto:infodorpshuis@gmail.com
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Voor de jeugd  
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Kerkdiensten  

05-10-14  10.00 uur  S.H. Muller  (afscheid-/ 

      (her-)bevestiging ambtsdragers) 

12-10-14  10.00 uur  A.J. Al-van Holst   

19-10-14  10.00 uur  S.H. Muller (Avondmaal) 

26-10-14  10.00 uur  W. Westerveld 

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

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 nieuwe aanvangstijd!!!!!!! 
 en zondag om 10.00  
Zaterdag  4 oktober  18.30 Eucharistieviering met pastor Sebastan 
 

Zondag 12 oktober Woord en Communieviering  met pastor W. Vroom 
 
Zaterdag  18 oktober 18.30 Woord en Communieviering  met Pastor D Brylak 
 
Zondag 26 oktober Eucharistieviering met pastor Hofstede 
 
Vieringen in Twello  

Zondag 5 oktober om 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Sebastian met kinderactiviteit 

 
Zondag 12 0oktober Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde 
 
Zondag 19 oktober  10.00 uur Eucharistieviering met pastor Sebastian  
 

Zondag 26 oktober 10.00 uur Eucharistieviering  met pastor Sebastiaan 
  
 
Zaterdag 1 november vindt er de Allerzielenviering plaats in de Antoniuskerk[ 
Ons vertrouwde plekje om 19.00 uur met pastor Brylak en Inbetween en de avondwake werkgroep aansluitend kunt 
u elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee of limonade 

 

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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Herhalingscursus AED 

Op woensdag 10 september hebben we met een groepje vrijwilligers weer onze jaarlijkse herha-

lingscursus voor de AED gehad. Het was een leerzame maar ook gezellige avond. Onze docent 

Harry wist met veel humor onze kennis weer op peil te krijgen. Eerst wat algemene informatie en 

daarna gingen we de sportzaal in om verschillende handelingen zoals o.a. de stabiele zijligging 

weer even in de praktijk te brengen. 

Later op de avond zijn we gaan oefenen op de poppen met reanimeren en het plaatsen van de 

AED. De groep vrijwilligers is in Beemte-Broekland niet erg groot. Dus als je interesse hebt neem 

gerust eens contact met mij op, of mocht je de AED kunnen bedienen en wil je mee doen in onze 

buurt meld je aan via www.hartveiligwonen.nl.  

Jaarlijks worden 15.000 mensen in Nederland getroffen door een acute circulatiestilstand, dat is 

een stilstand van de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd. Dit komt 

altijd onverwacht en kan overal gebeuren: thuis, op het werk of tijdens het sporten. Het kan u 

zelf overkomen of iemand uit uw familie of vriendenkring. Bij een stilstand in de bloedsomloop is 

snel handelen van levensbelang. Bij Hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van 

mensen te redden. 

 

Marjan van Assen. 

Een goede voorbereiding is het halve werk. 
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Boerenkoolmiddag 

7 november 2014 
(Regio Wenum Wiesel/Beemte Broekland) 

 

Een gezellige middag voor 50+ 

 in de Oranjehal, te Wenum Wiesel 
Programma 

Opening met koffie en thee 
Optreden van Muziektheater Apeldoorn 

Pauze 
Nogmaals Muziektheater Apeldoorn 

Een bingo met mooie prijsjes 
De boerenkoolmaaltijd 

 
De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur 
Per persoon wordt er een bijdrage van € 10 gevraagd. 

 

Kaarten voor Wenum Wiesel zijn te koop bij: 
Mw. Doevendans, Zwolseweg 452, tel. 055-3121312 

Kaarten voor Beemte Broekland zijn te koop bij: 
Mw. Beekman, Bellertstraat 14, tel. 055-3121462 

 
Voor meer informatie: Stimenz, Hélène Mook tel. 06.25009728  
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Zijactief De Vecht 

Helaas was ik voor de septemberavond te laat met het inleveren van kopij. Wanneer u dit leest is 

de Hr. Ridderhof uit Vaassen op 17 september bij ons geweest en heeft verteld over actuele zaken 

en het werk van de notaris. 

De volgende ledenavond is op 15 oktober en we gaan dan naar Modezaak Pijnappel in Klarenbeek. 

Er wordt kleding geshowd door eigen leden. 

Aanvang 20.00 uur. We zien u graag. 

En dan zijn we nog op zoek naar iemand die ons bestuur wil komen versterken. 

Neem gerust een kijkje op een bestuursvergadering en u hoeft ook niet 4 jaar mee te doen, wan-

neer u bijvoorbeeld 2 jaar beschikbaar bent zou dat ook al mooi zijn. 

 

Meer algemene info en foto’s  op www.de-vecht.nl met een link naar de pagina van Zijactief. 

 

Groetjes Janny 

 

Eind april is er huis aan huis een brief met enquête rondgebracht m.b.t. de mogelijkheden tot het 

oprichten van een stichting die het huidige kerkgebouw in eigendom krijgt, die het gaat beheren en 

er activiteiten ontwikkelt. Ondanks een herhalend verzoek hebben wij te weinig reactie ontvangen 

om op dit moment verdere stappen te kunnen nemen. Wij zetten het plan zogezegd even in de 

wacht, in afwachting van verder ontwikkelingen rondom het kerkgebouw. Langs deze weg willen wij 

een ieder die de moeite heeft genomen de enquête in te vullen hiervoor hartelijk danken. Zodra er 

ontwikkelingen zijn die voor ons als projectgroep aanleiding geven om onze plannen weer op te pak-

ken, zullen wij dat zeker doen. Nogmaals hartelijk dank voor uw reactie, meedenken en uw betrok-

kenheid.  

Projectgroep “Thuis van de Vecht”.  info.thuisdevecht@gmail.com 

 

Het THUIS van de Vecht 

http://www.de-vecht.nl
mailto:info.thuisdevecht@gmail.com


De Ratelaar - oktober 2014 - Pagina 28 
 

 

 

Appeltjes voor de dorst? 


