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PCBS `Beemte`
Aanwinst uit Zuidbroek!
Het afgelopen schooljaar hebben we in groep 1 al twee
nieuwe kinderen mogen verwelkomen en heel blij zijn we
ook met onze derde aanwinst: Jens!
De komst van Jens betekent niet alleen een nieuw vriendje voor Jurre, Lieke en Daniël uit groep 1, maar ook onze
eerste instroom uit de nieuwe buurt Zuidbroek.
De ouders van Jens waren op zoek naar een kleinschalige
school en onze Beemte school voldoet daar heel mooi aan.
Een kleine kleuterklas met ongeveer 10 kinderen met veel
aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind.
En hoewel het een stukje fietsen is, is het toch echt vlakbij! In kilometers slechts 2.7, wat met de auto neerkomt
op 5 minuutjes rijden of op een kleine 10 minuten fietsen.
Zuidbroek is wat ons betreft daarmee om de hoek!
Jens zelf is sinds 5 maart een
vast onderdeel van onze kleutergroep en niet alleen wij, maar ook hijzelf is
daar erg blij mee. Hij wil zeker iedere dag komen en ook heel veel leren,
zo vertelt hij enthousiast.
De andere kinderen helpen Jens als hij iets nog niet weet of kan. Maar,
merkt Leon uit groep 2 op, hij kan al heel goed werken, echt hard. Ook het
blijven zitten en het opsteken van de vinger gaan hem al goed af, valt
Mandy (groep 2) op.
Moeder Karlijn geeft aan dat hij zo vrolijk is sinds hij op school zit, hij
heeft echt zijn plekje gevonden!
Over een paar jaar zal klein zusje Tessel de volgende leerling uit Zuidbroek
zijn. Maar wij hopen in de tussentijd, naast onze Beemterkinderen, nog
meer kinderen uit Zuidbroek (of andere buurten) te mogen verwelkomen op de Beemte school!

Het Oranje Fonds
Elke euro helpt.
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in Nederland met geld en met acties als NL doet en Burendag. We merken dat het voor verenigingen en
stichtingen steeds lastiger wordt het hoofd boven
water te houden. En om hun activiteiten voort te
zetten. Daarom organiseert het Oranje Fonds rond
Koningsdag 2015 een collecte voor en door sociale
organisaties. Elke euro helpt!
Wij hebben hier natuurlijk een heel goed doel voor
gevonden ons Dorphuis Ons Huus. Op de voorpagina van deze Ratelaar ziet u Ab Vos al staan die zich
spontaan heeft opgegeven om te collecteren in onze buurtschap. Ik zou zeggen wie volgt? Geef u op
als collectant en probeer ook zo veel mogelijk geld in te zamelen. De helft van de opbrengst is voor het
Dorpshuis en de andere helft besteedt het Oranje Fonds aan sociale organisaties in de provincie waar u
collecteert.
De collecteweek is van 27 april t/m 2 mei. Ook zal er in het Dorpshuis in deze week een bus aanwezig
zijn.
Geef u op! Marjan van Assen 055-5409553 of 06-23934384
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheekbus

Elke donderdag van 13:15 tot 14:00 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis
Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda
Beemte-Broekland

Tijdstip

16 april

Plek

Activiteit

Dorpshuis

BBvBB algemene ledenvergadering

21 april

14:00

Het Kristal

WMO, uw zorg verandert

27 april, Maandag

11:00 tot 14:00

Dorpshuis

AOH Fotopuzzeltocht

Dorpshuis

50+ reis BBvBB

20 mei Woensdag
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Openingstijden Ons Huus
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
19.00-23.00 uur
14.00-23.00 uur
16.00-23.00 uur
16.00-23.00 uur
15.30-24.00 uur
14.00-21.00 uur

Agenda Ons Huus
04-04-15
05-04-15
06-04-15
10-04-15
16-04-15
25-04-15
27-04-15

April 2015
Zaterdagochtend vrijwilligersdag vervalt ivm 21 maart NL doet dag
Zaterdagmiddag Tien veur vier, tied veur bier borrel
Zondag 1e paasdag gesloten.
Paasspecial, koud/warm buffet, live muziek, zie ommezijde
Vrijdagavond Pooltoernooi.
Donderdagavond Jaarvergadering BBvBB.
Zaterdagmiddag Tien veur vier, tied veur bier borrel
Maandag Koningsdag Fotopuzzeltocht.

De Ratelaar - april 2015 - Pagina 7

Van de redactie
Beste lezers,
Op 21 maart jl. is de eerste kievit gesignaleerd op het terreintje tussen de Stadhoudersmolenweg en Kanaal
Noord. U weet wel, dat driehoekje bij de brug over het kanaal. Dit braak liggende stukje grond is een grote bende en ziet er niet uit. Het is het hele afgelopen
najaar gebruikt om slootmaaisel op te verzamelen. Maar dat is onze eigen
schuld want we hadden al lang aan de gemeente Apeldoorn kunnen laten weten
wat er met het terreintje moet gebeuren. Op welke manier willen de bewoners
van Beemte Broekland dit terreintje inrichten? Die vraag werd vorig jaar gesteld
tijdens de jaarvergadering van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 2014. We krijgen nog een kans, laat uw voorstel horen tijdens de komende
jaarvergadering van de BBvBB op 16 april. De partner van de kievit buitelde boven het driehoekje luid en duidelijk makend dat er nu even niemand gewenst is.
Dus laten we even wachten tot na het broedseizoen voordat de spade de grond ingaat.
Deze Ratelaar komt ongeveer 1 april bij u in de bus. Op die datum verloor Alva zijn bril leerden wij vroeger op
school. Het is ook een dag dat er vele goede maar ook veel flauwe grappen worden uitgehaald. Vroeger misschien
iets meer dan tegenwoordig. De redactie van De Ratelaar doet daar niet aan mee, maar is wel alert op die datum
om niet bij de benen genomen te worden. Er staat geen grap in deze Ratelaar. Dat zou natuurlijk een grap kunnen
zijn...
1 april is ook de dag dat het melkquotum gaat verdwijnen. Na 31 jaar bestaan te hebben wordt dit quotum nu opgeheven door de EU. Dat zal een flinke impact op onze boeren hebben maar we zullen hopen dat het een positieve is.
In deze Ratelaar een verslag van de provinciale Staten– en Waterschapsverkiezingen in stembureau 43 gezeteld in
dorpshuis “Ons Huus”. Leuk dat we nu kunnen zien en lezen hoe er in dit stembureau gestemd is. Vroeger kon je dat
ook in de apeldoornse krant De Stentor lezen maar de laatste jaren staan er geen uitslagen per stembureau in. Maar
ja dat komt natuurlijk ook dat kiesgerechtigden op een stembureau naar keuze kunnen gaan stemmen. Dus je kunt
uit de staatjes in het verslag niet opmaken hoe de Beemtenaren en Broeklanders gestemd hebben. Jammer. Wat je
wel kunt zien is dat drie kiezers wel voor de provinciale staten gestemd hebben maar niet voor het waterschap. Je
vraagt je af waarom niet, je bent er toch.
Verderop een verslag met als titel “Mooi, dierbaar, maar overtollig”. Dit handelt o.a. over “Liturgisch Vaatwerk”. Nu
vraagt u zich natuurlijk af wat dat dan wel niet is? Leest u maar op pagina 35 wat dat precies inhoudt. De Wilhelminakerk in de Beemte heeft een aantal van deze voorwerpen overgenomen en/of in bruikleen gekregen van de Antonius kerk in De Vecht.
Natuurlijk staan er ook een aantal verslagen van de diverse verenigingen in. De redactie
is verheugd dat er momenteel trouw elke maand een verslag binnen komt van de verschillende verenigingen. Zo kan iedereen op de hoogte blijven van wat er zoal bij die
verenigingen gebeurt of gedaan wordt. Ook de verslagen van de school geven een leuk
inkijkje wat daar allemaal de revue passeert. Zij doen nu een oproep voor een trompettist. Die moet in elk geval het Wilhelmus en The last Post kunnen spelen. Nou, dat moet
toch wel lukken dacht ik zo.
Namens de redactie veel leesplezier toegewenst,
Siep Woudstra

Volgende nummer
2015
Di 28 + wo 29 april
Di 2 + wo 3 juni
Di 30 juni + wo 1 juli
Di 1 + wo 2 sept

Het redactieteam bestaat uit:

Di 29 + wo 30 sept

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Nanda van Welie
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

Di 3 + wo 4 nov
Di 8 + wo 9 dec
2016
Di 2 + wo 3 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2015 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2014-2015: De Ratelaar
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Achter de schermen van Ons Huus
Ook deze maand willen we u graag vertellen waar
we ons, als bestuur van de Dorpshuisvereniging
Ons Huus, mee bezig hebben gehouden.
Het is goed om te zien dat de nieuwe beheerders
druk bezig zijn, veel buurtbewoners over de vloer
hebben en veel op de agenda hebben staan. Zij
houden u inmiddels zelf, via allerlei kanalen, goed
op de hoogte van alle activiteiten in Ons Huus die
op de agenda staan. Zij worden langzaamaan echt
‘Het gezicht van Ons Huus’ en we hebben er alle
vertrouwen in dat ze in de loop van de tijd door
vrijwel iedereen uit Beemte Broekland zo gezien
zullen gaan worden. Maar ook achter de schermen
gebeurt er dus nog steeds van alles en daarover
willen wij u nu het een en ander vertellen.
We hebben, zoals u misschien al gemerkt heeft,
een aantal teksten aangepast op de website van
Ons Huus. De website is nog niet helemaal volledig
maar mag er zeker zijn! De meeste informatie die
u zoekt kunt u er vinden. En als u vindt dat er informatie ontbreekt dan stellen we het zeker op
prijs wanneer u ons dat vertelt. Dat kan dan trouwens ook via het contactformulier op de website of
via ons e-mailadres dat ook op de website vermeld
staat. Het adres van de website luidt:
www.onshuus.nl .
We vonden het belangrijk om de website up-todate te maken. Voor de (potentiële) bezoekers van
Ons Huus in de eerste plaats. Maar ook voor de
commissie die beslist of we in aanmerking komen
voor subsidiegelden van de provincie. Zij zullen de
website ook gaan bezoeken en we willen dan zeker
ook een goede indruk geven van wat er mogelijk is
voor de inwoners van Beemte Broekland in Ons
Huus. We hebben op 13 maart die aanvraag voor
die subsidie ingediend bij de provincie en wachten
vol spanning af of ook Ons Huus kan rekenen op
een bijdrage. We hebben bij de aanvraag aanbevelingsbrieven kunnen voegen van het bestuur van
de Buurt- en Belangenvereniging, de stuurgroep
Jongerenkracht (jongerenwerk in Beemte Broekland en Wenum Wiesel) en de gemeente Apeldoorn. In die brieven werd Ons Huus als een goede
bestemming voor de subsidie naar voren geschoven. We hopen natuurlijk op een positieve beslissing hieromtrent maar gaan zeker niet bij de pakken neerzitten wanneer het dit keer niet lukt om
subsidie van de provincie te verkrijgen. We kunnen
het eventueel over een jaar weer proberen (de
provincie verstrekt namelijk op regelmatige basis
subsidies aan dergelijke projecten) of we kunnen
met de aanvraag proberen om bij diverse fondsen
geld ‘los te peuteren’. Het dorpshuis is namelijk
wel gemoderniseerd en ook duurzamer gemaakt in

de afgelopen maanden maar we zullen er ook voor
moeten zorgen dat, om het dorpshuis in stand te
houden, er nog meer energie bespaart kan worden
en dat bijvoorbeeld het opnieuw voegen van de
muren en andere grote onderhoudsklussen betaald
kunnen worden. We hopen u in de volgende Ratelaar te kunnen vertellen of we de subsidie toegekend hebben gekregen.
Intussen hebben we ook weer een tweetal klusdagen voor de kleinere onderhoudsklussen georganiseerd. De eerste op de ‘normale dag’ – de eerste
zaterdag van de maand. De tweede op 21 maart.
Op de NL Doet-dag. Het Oranjefonds organiseert
jaarlijks, samen met andere vrijwilligersorganisatie, een dag waarop vrijwilligers worden gevraagd
het vrijwilligerswerk in de spotlights te zetten door
allemaal tegelijk op één dag de handen uit de
mouwen te steken. Zelfs prinses Beatrix heeft op
deze dag de glazen gewassen bij een zorginstelling! Ook wij hebben ons hiervoor aangemeld en
we hebben van het Oranjefonds 400 euro gekregen
om het terras op te kunnen knappen. De bloembakken hebben we in een modern jasje gestoken
en met nieuwe planten opgefleurd. De windschermen hebben we gerepareerd en voorzien van het
logo van Ons Huus en ook het afstapje naar het
terras toe heeft een opknapbeurt gekregen en is
nu minder hoog.
In de vorige Ratelaren hebben we u al, meerdere
keren, verteld dat we bezig waren met het Visieen Beheerplan voor het dorpshuis. In dit document
staan de visie en de uitgangspunten van het beheer van het dorpshuis van Beemte Broekland beschreven. Tezamen met het gebruiksreglement en
de gebruikersovereenkomsten voor vaste gebruikers biedt dit de verenigingen van Beemte Broekland, inwoners en betrokkenen de benodigde informatie over beheer en gebruik van het dorpshuis.
We kunnen u vertellen: we hebben het af! Het
bleek behoorlijk lastig te zijn om alles eenduidig en
helder te beschrijven. We gaan het nu, in eerste
instantie, bespreken met de verenigingen van
Beemte Broekland en de vaste gebruikers en zullen
het vervolgens op de website van Ons Huus plaatsen.
Tot zover ons verslag van de activiteiten die wij als
bestuur, grotendeels achter de schermen van Ons
Huus, hebben verricht. We houden u op de hoogte
en kijken er nu al naar uit om in de volgende Ratelaar één en ander te kunnen vertellen over het jubileum dat Ons Huus aan het einde van het jaar
hoopt te kunnen vieren!
Een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging
Ons Huus,
Jacintha van der Zouw
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Op

donderdag 16 april wordt de Algemene Ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland gehouden in “Ons Huus”.

Aanvang 20.00 uur.
De leden worden van harte uitgenodigd!!
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

AGENDA
Opening
Mededelingen
Jaarverslag secretaris
Financieel jaarverslag en verslag Kascommissie
Bestuurlijke zaken:
Aftredend en niet herkiesbaar:
Voorzitter: Jan Vegter
Secretaris: Quita Kuiper
Bestuurslid: Gea Willemsen
Informatie over ontwikkelingen vliegveld Teuge door Quita Kuiper
Pauze
Verloting
Bingo

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje
Op dit moment (19 februari 2015) hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden gemeld. Het bestuur doet
een dringend beroep op haar leden om zich beschikbaar te stellen voor een van de drie vacante bestuursfuncties!
De verloting vindt plaats op basis van uw lidmaatschapsnummer. Dus neem uw lidmaatschapskaart mee!

Het huidige bestuur van de BBvBB v.l.n.r. Saco Bekius, Quita Kuiper, Jan Vegter, Gea Willemsen en Marjan van Assen.
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Het weer in de Beemte...
willem@beemte.nl
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

De winter van 2014—2015 kort samengevat
Wat gaat de tijd snel, de meteorologische winter van 2014-2015 is al weer voorbij, al zou je het wat
temperatuur verloop de laatste tijd niet zeggen. Als je deze winter vergelijkt met de winter van 2014
dan vallen enkele zaken op. In de afgelopen winter was de gemiddelde uurlijkse temperatuur 5.7 graden, in vergelijking met 2014 is dat precies 2 graden kouder. Daar kun je nog niet uit opmaken dat dit
een koude winter is geweest, de laagst gemeten temperatuur was maar –6.1 graden.
Strenge vorst (boven de –10 graden) hebben wij niet gemeten in de Beemte
De oorzaak van de lage gemiddelde uurlijkse temperatuur is het aantal dagen dat de thermometer onder
de nul graden is geweest, in 2014 waren dat er slechts 8 en dit jaar 28 dagen.
Nat was het deze winter wel, in het totaal viel er in de Beemte 219 mm neerslag en dan wel in allerlei
vormen, in 2014 was dat slechts bijna de heft n.l. 144.3 mm.
Drie dagen hebben wij sneeuw mogen zien, op 24-01 lag er 4 cm.
De wind kwam deze winter voor 35% uit het Zuidwesten, vandaar dat de vorst ook mild is geweest.
De zon hebben wij deze winter veel minder gezien dan in 2014, toen scheen hij 224.4 uur en deze winter konden we er maar 181.1 uur van genieten.
Al met al een winter van niets, geen witte kerst en ook geen ijs, we hopen dat de komende winter iets
meer in petto heeft.

De zonsverduistering van 20 maart in de Beemte
Kost samengevat hebben wij weinig mogen meemaken van die zonsverduistering, laaghangende bewolking met de nodige smog belette enig zicht op dit mooie natuurverschijnsel.
Tijdens het maximum van de eclips, om 10:37 uur, was 84% van de diameter van
de Zon, ofwel 81% van haar oppervlakte, bedekt (zie de afbeelding hiernaast). De
Zon staat op dat moment 31° boven de zuidoostelijke horizon en het maximum van
de eclips is in onze streken goed zichtbaar. Aangezien de Maan ten noorden langs
de Zon trekt, wordt de verduistering groter naarmate je je noordelijker bevindt. Zie
de lokale gegevens voor een aantal plaatsen in de Benelux. Een bedekking van 81%
is niet voldoende om het donker te maken in onze streken, maar meer dan genoeg
om te worden opgemerkt met het blote oog (zonder vergroting, maar met bescherming). Daarnaast heeft de reductie aan zonlicht invloed op bijvoorbeeld de energieopwekking door zonnepanelen. De zonnestralingsensoren van MeteoBeemte hebben
de verduistering wel kunnen meten, zie onderstaande grafiek. Op de dikke lijn is de eclips op het maximum, het is dan 10.37 uur. De energie die de zon op produceerde liep toen meer dan de helft terug.
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND
7 - 8 en 9 augustus
programma 2015
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
14.00 UUR

Opening met het Wilhelmus
Seniorenmiddag m.m.v. ‘Dirk Strijk’ en
‘dialect-conferencier Karel van de Kate’

20.00 UUR

Feestavond m.m.v. de band ‘Melrose’ en ‘DJ Bart’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
09.00 UUR

Ontbijt in de tent

09.45 UUR

Start optocht

14.00 UUR

Kinderspelen
Aansluitend ballonnenwedstrijd

15.00 UUR

Beemte’s Best Next Minikraan Machinist

20.00 UUR

Feestavond m.m.v. ‘PPM-Band’ en ‘DJ Jeroen’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZONDAG 9 AUGUSTUS
13.00 UUR

Zeskamp

16.00 UUR

Feestmiddag m.m.v. Partyband ‘HEER en MEESTER’

20.00 UUR

Einde feestweekend

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES
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Oranjevereniging Beemte Broekland

Ledenvergadering 2015
Op 19 februari jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats.
Vast onderdelen van de ledenvergadering zijn de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester
en de kascommissie.
Tijdens deze vergadering werd eveneens teruggeblikt op het afgelopen dorpsfeest en werd vooruitgekeken naar het feest in 2015. Dit jaar zal het feest plaatsvinden op 7, 8 en 9 augustus. Het programma
werd bekend gemaakt, deze vindt u elders in deze Ratelaar.
Dit jaar waren Erik Langebach en Ronald Ganzevles
aftredend en herkiesbaar. Als
nieuw bestuurslid is Lars van
de Mik voorgedragen. We
zijn verheugd dat zij de komende periode bij het bestuur zullen zijn.
We hebben ook kort stilgestaan bij de bijzondere ledenvergadering op 8 mei
2014 waarin werd gestemd
over het verstrekken van een
lening aan de dorpshuisvereniging. Er is toen door de leden akkoord gegeven voor
het verstrekken van een lening. Echter de dorpshuisvereniging heeft hiervan geen
gebruik hoeven maken, dus
de lening is uiteindelijk niet
verstrekt.
Tijdens de rondvraag was er
voldoende ruimte voor de
aanwezige leden om vragen
te stellen en hun opmerkingen en suggesties te kunnen
uiten. De vragen en suggesties van de leden zijn voor ons als bestuur altijd erg nuttig en geven ons
een goede indruk van wat er speelt onder de aanwezige leden.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond op gezellige wijze voortgezet.
Het bestuur van de OVBB.
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Aktief Ons Huus Groep

PROGRAMMA KONINGSDAG IN BEEMTE BROEKLAND
Maandag 27 april 2015
Organisatie: Aktief Ons Huus groep
11.00 uur: Het Wilhelmus zingen en hijsen van de vlag, bij het Dorpshuis.
11.15 uur: Inschrijving/start in foyer dorpshuis FOTOPUZZELTOCHT in bebouwde kom Beemte.
Bedoeling is om met uw gezin/groep een wandeling binnen de bebouwde kom van Beemte te maken aan de hand van fotopuzzelstukjes.

Aansluitend zandkastelen bouwen voor de jeugd.

Op het terrein achter Ons Huus vindt je genoeg zand en materialen om een mooi
zandkasteel te bouwen. En je mag natuurlijk ook je eigen schepjes en vormpjes gebruiken.

14.00 uur: Einde programma met prijsuitreiking.
Uiteraard blijft het dorpshuis daarna geopend.
Deelname is gratis en er zijn leuke prijzen te winnen.
Om enigszins uit de onkosten te komen zal er, i.s.m. het Oranjefonds (www.oranjefonds.nl/collecte)
een collecte plaatsvinden waarvan de helft van de opbrengst voor ons dorpshuis is, de andere helft gaat
naar overige sociale initiatieven in de provincie Gelderland. De collectebus zal daarnaast de gehele
week van 27 april t/m 2 mei te vinden zijn op de bar in het dorpshuis.
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Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Beemte Broekland 2015
Eenmaal per vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten (Statenleden) gekozen door de
stemgerechtigde inwoners van een provincie. De
leden van de Provinciale Staten controleren het bestuur van de provincie dat gevormd wordt door de
Gedeputeerde Staten.
Het aantal leden dat een provincie levert aan de
Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners
van een provincie. De kleinere provincies (met minder dan 400.000 inwoners) mogen 39 Statenleden
leveren aan de Provinciale Staten en de grootste
provincies 55.
Naast het kiezen van de leden van de Gedeputeerde Staten en het controleren van het bestuur van
de provincie hebben de leden van de Provinciale
Staten nog een andere belangrijke taak. Zij kiezen
namelijk de leden van de Eerste Kamer. De Eerste
Kamer let vervolgens weer op de wetsontwerpen
die door de Tweede Kamer worden genomen. Zij
letten erop of de wet wel goed in elkaar zit en of de
wet toegepast kan worden in samenhang met andere wetten die al aangenomen zijn.
De leden van de Provinciale Staten hebben dus echt
een belangrijke functie en door gebruik te maken
van het stemrecht heeft u, als inwoner van de provincie Gelderland, ook een belangrijke taak: meebeslissen over wie uw belangen gaat behartigen als
lid van de Provinciale Staten.
In dorpshuis Ons Huus werd op 18 maart jongstle-

den voor u, als inwoner van Beemte Broekland,
stembureau 43 ingericht als locatie om te kunnen
stemmen voor de Provinciale Staten.
De opkomst was, vergeleken met de vorige Provinciale Statenverkiezingen, een stuk minder. In 2011
kwamen er 401 mensen stemmen in Ons Huus. Dit
jaar kwamen er 338 mensen stemmen. Omdat tegenwoordig iedere stemgerechtigde inwoner van
Apeldoorn kan stemmen in ieder willekeurig stembureau binnen de gemeente en we niet weten hoeveel mensen er het advies hebben gekregen om te
komen stemmen in Ons Huus (als dichtstbijzijnd
stembureau) kunnen we u niet vertellen hoeveel
procent van de bewoners van Beemte Broekland
hebben gestemd. We kunnen u wel vertellen dat
het voor ons, als stembureauleden, een gezellige
dag was. We moesten bovenal zorg dragen voor
een goed verloop van het stemmen op het stembureau maar daarnaast was er toch ook voldoende
tijd om een praatje te maken met de kiezers en elkaar. Nadat vorig jaar Ineke Bomhof, na tientallen
jaren, besloten had om te stoppen met haar werkzaamheden voor het stembureau hebben we Marjan
van Assen en Ria Dolman bereid gevonden om ons
dit jaar te komen helpen. Ook zij vonden het gezellig maar ook leerzaam. ‘Nooit geweten dat het tellen van de stemmen onder zulke strenge regels
moest gebeuren’ , verzuchtte Marjan om elf uur ’s
avonds…

De ochtenddamesploeg in het stembureau in `Ons Huus`op 18 maart jl.
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In onderstaand overzicht kunt u de uitslag zien van die
telling. Ter vergelijking hebben we ook de uitslag van
de vorige Provinciale Statenverkiezing erbij vermeld.
Partij

VVD

Provinciale Staten
2015
66

Provinciale
Staten
2011
78

Partij van de Arbeid

3

29

CDA

118

135

Partij voor de Vrijheid

29

55

Socialistische Partij
D66

10
21

17
11

Groen Links

8

14

Christen Unie

16

10

Staatkundig Gereformeerd partij
Partij voor de Dieren

44

33

4

11

50PLUS

9

4

Libertarische Partij

-

-

Vrede en Recht

-

-

Vrijzinnige Partij

-

Lokaal Belang Gelderland/
Achterhoek

aanvoer en afvoer van water, het zuiveren
van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige
waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen.
Behalve de stembiljetten voor de Provinciale
Statenverkiezing moesten we dus ook de
stembiljetten voor de Waterschapsverkiezingen tellen na het sluiten van de stembussen
om 21.00 uur. Gelukkig was er slechts 1 iemand die per ongeluk een biljet in de verkeerde bus had gegooid en hadden we die er
snel weer tussenuit gevist. De uitslag van de
Waterschapsverkiezingen luidt als volgt:

Partij

Waterschapsverkiezingen
2015
Aantal stemmen:

Partij van de Arbeid

10

Christen Unie

20

Water Natuurlijk

27
48

-

Staatkundig Gereformeerde Partij
50PLUS

3

-

CDA

86

Partij voor Mens en Spirit

-

1

VVD

49

Lokale Partijen Gelderland
PSP’92 Gelderland

2

-

AWP Vallei en Veluwe

20

Lokaal Waterbeheer

53

-

-

Gelderse Centrumdemocraten
DPS/De Groenen

2

2

Ongeldig

2

-

-

Blanco

3

Ongeldig

1

-

Totaal

335

Blanco

2

1

Totaal

338

401

Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen
werden de Waterschapsverkiezingen gehouden. Dit jaar
voor het eerst tegelijkertijd. Voorheen werden de Waterschapsverkiezingen niet op een stembureau gehouden maar werd dit schriftelijk gedaan. Tijdens de Waterschapsverkiezingen wordt er gekozen voor het bestuur van de waterschappen. Door te stemmen kon u
meebeslissen over de besteding van uw belastinggeld
en kon u invloed uitoefenen op de werkwijze van het
waterschap. De waterschappen zijn verantwoordelijk
voor het waterbeheer in Nederland. Zij zorgen voor de

17

Uiteindelijk waren alle stemmen om elf uur
geteld en konden we om half twaalf de deur
van het stembureau achter ons dichttrekken.
Rina en Thea brachten vervolgens de stembiljetten en de uitslag naar het gemeentehuis in
Apeldoorn en daarmee zat onze taak erop.
We zien u graag weer tijdens de volgende
verkiezingen en zullen dan met plezier onze
plek weer innemen in het stemlokaal!
Vriendelijke groet,
Dora Overvelde, Rina Slijkhuis, Thea Bouwmeester, Ria Dolman, Marjan van Assen en
Jacintha van der Zouw
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilheminakerk in april 2015
03
05
12
19
26
03

apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
mei.

19.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met
met

Ds. Sj. Muller (Goede Vrijdag)
Ds. Sj. Muller
Ds. Sj. Muller
Dr J.J. Esveldt, Nijkerk
Ds. M. van Diggelen
Ds. Sj. Muller

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 Wilhelminakerk.

Vieringen in Vaassen
Witte donderdag om 11.00 uur een gebedsviering met pastor W. Vroom
Goede vrijdag om 15.00 uur een kruisweg met pastor W Vroom
Paaszaterdag de paaswake met het hele pastorale team in Twello om 21.00 uur
1e paasdag Eucharistieviering met pastor H Hofstede om 10.00 uur
2e paasdag een viering alleen in Twello om 10.00uur
Zaterdag 11 april een woord en communieviering met pastor I Kantoci om 18.30
Zondag 19 april Eerst Heilige Communie 9.00 Vaassen
11.30 Eerste Heilige Communie Epe en de Vecht met Pastoor Daggenvoorde en W Vroom
Zondag 26 april met pastor Sebastiaan
Zondag 3 mei woord en Communieviering met pastor D Brylak
Vieringen in Twello
Witte donderdag 2 april 19.00 uur viering met pastor Sebastiaan
Goede vrijdag 15.00 uur kruisweg met pastoor P Daggenvoorde
19.00 uur goede vrijdag viering met pastoor p Daggenvoorde en I Kantoci
Paaswake om 21.00 uur in Twello met het gehele pastorale team
1e paasdag eucharistieviering om 10.00 uur met pastor Sebastiaan
2e paasdag Eucharistieviering alleen in Twello om 10.00 uur
Zondag 12 april Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 19 april 10.00 Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 26 april eerste H Communie met pastoor P Daggenvoorde en W Vroom
Zondag 3 mei Eucharistieviering met pastor Sebastiaan
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken
Locatieraad en Pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap van de
H Antonius tel: 06-27380860/055-3231731
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Sportvereniging Dio Beemte Nieuws
Sportvereniging Dio Beemte 50 jaar
Op 17 januari 2016 bestaat Sportvereniging Dio
Beemte 50 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit zijn wij op zoek naar oude foto’s en verhalen om de geschiedenis van onze sportvereniging compleet te maken. Tijdens het jubileumfeest zal de geschiedenis van Dio gepresenteerd
worden.
U kunt uw foto’s en/of verhalen mailen naar
info@diobeemte.nl. Uiteraard kunt u ook gebruik
maken van de rode brievenbus in de kleedkamer
van Dorpshuis Ons Huus.
Tevens geeft het bestuur aan dat er nog steeds
2 vacatures zijn in het bestuur.
Binnenkort zullen de notulen van de algemene
ledenvergadering voor de leden beschikbaar zijn.

Algemene Ledenvergadering 2015
Op vrijdag 6 maart heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Een redelijk groot
aantal leden heeft de moeite genomen om mee
te praten over het afgelopen jaar en de plannen
van 2015.
De voorzitter heeft de algemene zaken doorgenomen met betrekking tot hoe we er nu voor
staan en welke zaken in 2015 gaan spelen. De
penningmeester heeft de financiële zaken doorgenomen en de kascommissie heeft decharge
gegeven. Het bestuurslid media en communicatie gaf inzicht in welke middelen Dio Beemte
heeft gebruikt voor haar, media, communicatie
en ledenwerving.

Dames 1 Kampioen!
Dinsdag 17 maart zijn onze dames kampioen
geworden van de 2e klasse. Met nog 3 wedstrijden te gaan zijn ze niet meer in te halen voor de
tegenstanders.

Jazz/ streetdance groot succes
Vanaf september 2014 zijn we, onder begeleiding van Marit Dans, begonnen met het geven
van Jazz/ streetdance voor kinderen in de basisschool leeftijd. Door het grote succes en daardoor groei van de groepen, hebben wij als bestuur besloten de contributie voor de jazz/
streetdance aan te passen en te verlagen naar €
35,- per kwartaal, dit gaat vanaf het 2e kwartaal
van 2015 in.
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Opendag Volharding Vaassen
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Ons Huus Beheerdersduo
Ondertussen zijn we 2 maanden open. In de vorige
ratelaar heeft u ons gemist omdat we te laat waren
met ons verhaal!! Foutje van onze kant. Nu na 2
maanden een kleine update van hoe wij de eerste
2 maanden hebben beleefd. Na een fantastisch
openingsweekend met veel bezoekers, kado’s, felicitaties en complimenten kregen we onze eerste
officiële openingsweek waarin het nog een beetje
zoeken was naar de juiste openingstijden. Na een
rustige openingsweek weten ondertussen een aantal “vaste” bezoekers en groepen jongeren de weg
naar Ons Huus te vinden. Dit doet ons enorm veel
plezier. We hebben rustige avonden maar ook
drukke avonden. Soms is er geen peil op te trekken. Zo stond begin februari geheel onverwachts
een groep van ongeveer 14 jongeren op de stoep
om een hapje te eten en om daarna “boer zoekt
vrouw” te kijken. Enorm gezellig en de groep heeft
het heel goed begrepen dat “ons huus” een gezellige woonkamer is.
Op woensdagavond 18 februari stond ons eerste
buffet op het programma. Het Stamppottenbuffet,
georganiseerd door de aktiefgroep. Het bleek een
schot in de roos. De opkomst was overweldigend
en iedereen ging met een goed gevulde buik en
een glimlach huiswaarts. We hebben vele complimenten ontvangen en uit de vele positieve reacties
begrepen dat dit vaker georganiseerd mag worden.
Dit advies hebben we dan ook opgepakt en op 2e
paasdag organiseren wij onze paasspecial. Een
koud/warm buffet met live muziek. Kom gezellig
met het hele gezin, familie, buren, vrienden en/of
kennissen 2e paasdag vieren in Ons Huus. De uitnodiging heeft u
als het goed is al
in uw brievenbus
ontvangen en
staat ook nog elders in de ratelaar.
Op zondagavond
22 februari hadden we onze eerste officiële besloten avond! De
OVJ (Oost Veluwse rij en Jacht
vereniging) hield
de jaarlijkse
prijsuitreiking
van het Bronzen
paard. Ook hier
was de opkomst

goed. Voor de prijsuitreiking zat het café nog goed
vol met onder andere een grote groep
“jongemannen”. De vriendinnen hadden een babyshower waarop de mannen besloten een biershower te houden. Om 18:00 uur kwamen ze allen
bijeen om gezellig een hapje te eten. Het was ontzettend gezellig en
onze complimenten
voor het keurig op
tijd verlaten van het
café zodat wij nog
tijd hadden om het
cafe klaar te maken
voor de prijsuitreiking.
Op 28 februari vond
de maandelijkse borrel “tien veur vier,
tied veur bier” plaats.
Voor een eerste keer
was de opkomst redelijk en het bleef
nog lang gezellig.
Deze borrel wordt
herhaald op zaterdag
5 april. Normaliter
willen we dit de laat-
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ste zaterdag van de maand houden echter dit keer
hield de “plattelandsjongeren” de laatste zaterdag
van maart voor hun eerste feest, genaamd after
winter party.
Op vrijdag de 13e heeft ook het poolkampioenschap
plaatsgevonden. Dit was ondanks vrijdag de 13e een
groot succes. Het was zelfs een ïnternationaal” toornooi want apeldoorner Frank Dorst (zie foto) ging er
met de 1e prijs vandoor. Ronald Ganzevles hield de
eer hoog voor de Beemte en werd 2 e. Ook dit toernooi willen we maandelijks terug laten komen en
opgeven kan nu al bij 1 van de beheerders. Wees er
snel bij want vol is vol.
Zoals u kunt lezen zijn wij dik tevreden over de eerste 2 maanden. We zien mensen terugkomen en dat

is een goed teken. We hebben ook al een paar buffetten mogen wegbrengen en het eten in de weekenden gaat ook steeds drukker worden. We krijgen
veel complimenten en positieve reacties. Bij ons zal
er ook vast wel eens wat verkeerd gaan of had net
iets beter gekund! Natuurlijk horen we het liefst alleen maar complimenten maar heeft u op of aanmerkingen dan horen wij dit ook graag. Wij kunnen
dan onze service verder verbeteren. Ervaar onze
gastvrijheid en kom gerust eens langs om wat te
drinken en/of te eten.
Voor de komende activiteiten verwijzen wij u naar
de agenda op onze website www.onshuus.nl of like
ons op Facebook zodat u op de hoogte blijft van alle
nieuwtjes. www.facebook.com/dorpshuisonshuus
Graag tot ziens in Ons Huus.
Ronald en Jeanette

Zijactief De Vecht
Louter Kleur en Stijl
De laatste avond van het seizoen, dan komt op 15 april Janine Valk ons iets
vertellen over het effect van kleur en kleding.
De invloed van kleur en kleding op de persoonlijke uitstraling is haar vakgebied.
Kleur, wat doet dat met je?
- Kleuren roepen associaties op. In de reclame maakt men hier goed gebruik
van. Rood bijvoorbeeld trekt de aandacht en geeft een indruk van kracht en dynamiek.
- Kleuren zenden bepaalde boodschappen uit. Meestal kiezen we de kleuren van
onze kleding intuïtief, maar wat zenden we daarmee uit?
- Kleuren roepen gevoelens op. Met de kennis van kleuren kun je je voordeel doen.
- Kleuren hebben invloed op je uitstraling: in de juiste kleuren zie je er fris & fruitig uit, verkeerd gekozen kleuren maken bleek en vermoeid. Hoe kan dat?
Tijdens de presentatie laat Janine door middel van “quick scans” zien wie van de aanwezigen een warm
of koel kleurentype is, en wat mooie kleuren zijn voor warme en koele kleurentypes.
Het tweede deel van de avond gaat over kleding.
- Welke kleding past het beste bij jouw lichaamsbouw?
- Is een shirt met een ronde hals mooier voor jou, of is een V-hals beter?
- Is een driekwart broek goed, of toch beter een lange broek? En dan eentje met smalle pijpen, of met
rechte of wijde pijpen?
- Een kort jasje, of liever een lang vest? Wat is een goede lengte?
Janine vertelt over de verschillende figuurvormen, en wat geschikte kleding is per figuurvorm.
Om er een praktische avond van te maken mag je één kledingstuk meenemen, een twijfelgeval of miskoop: in elk geval een kledingstuk die je niet draagt omdat je je er niet happy in
voelt. We gaan dan samen kijken of het een inderdaad een miskoop is, en waarom dat dan zo
is.
Voor zowel het onderdeel kleur als het onderdeel kleding geldt dat waarschijnlijk niet iedereen persoonlijk aan de beurt zal komen. Niet getreurd: ook het meekijken met anderen is interessant en leerzaam.
Een leuke avond voor iedereen die meer wil weten over kleur en kleding!
De avond begint om 20.00 uur en een half uurtje eerder is de zaal open. Locatie zaal de Groot.
Hebt u belangstelling maar u bent geen lid, kom gerust, iedereen is welkom.
Verder kunt u info en foto’s over Zijactief vinden op de site van de Vecht. www.de-vecht.nl
Tot ziens.
Groetjes Janny
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50+ reis BBvBB
We hebben een gezellige dag in petto voor u!
Gaat u mee?
Het vertrek zal zijn om woensdag 20 mei om 8:30 uur vanaf dorpshuis
Ons Huus. Graag aanwezig zijn om 8:20 uur, zodat we op tijd kunnen vertrekken.
Tussen de middag wordt er een lunchbuffet aangeboden op een mooie locatie.
Rond 17:00 uur verwachten wij weer terug in de Beemte te zijn.
Daar gaan we genieten van een warme maaltijd in het vernieuwde Dorpshuis.
De hele dag zal Gerrie ter Mate aanwezig zijn voor eventuele EHBO hulp.
Kosten voor deze dag zijn
€ 47,50 per persoon voor leden
€ 50,00 per persoon voor niet leden
(Graag gepast betalen op de dag zelf)
Vanaf half april nemen wij contact met u op,
u kunt ons ook bellen.
Joke Buitenhuis
Annette Barmentloo

Tel 055-3122026
Tel 055-3122234
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Mooi, dierbaar, maar overtollig
Enige weken geleden stond er in Perspectief, het
blad van de Protestantse Gemeente Apeldoorn, een
artikel dat de aandacht van een aantal gemeenteleden van de Wilhelminakerk trok. Dit artikel verscheen net voor de officiële onttrekking aan de
eredienst van de Antoniuskerk in de Vecht.
De titel was ‘ Mooi, dierbaar, maar overtollig’. Het
belangrijkste uit dit artikel van Ds. Sjoer was dat
er op dit moment veel kerkgebouwen dicht gaan
en soms verdwijnen. Maar wat gebeurt er met al
die dingen die erin aanwezig waren: mooi en
meestal met veel emotionele waarde.
In Apeldoorn zijn er een aantal protestantse kerken die eigendommen van diverse voormalig parochies adopteren ofwel in bruikleen krijgen. Hiermee
wordt voorkomen dat voorwerpen die voor onze
medechristenen (emotionele) waarde hebben oneigenlijk gebruikt gaan worden. In onder andere De
Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Open Hofkerk zijn inmiddels diverse voorwerpen in gebruik
genomen.
Dit was de aanleiding om in gesprek te gaan met
de locatieraad, Pastor Brylak en Pastoor Daggenvoorde van de Antoniuskerk in de Vecht. Er bestaan immers veel, veelal familiebanden, tussen
Beemte Broekland en de Vecht. Door het in gebruik
nemen van voorwerpen van de Antoniuskerk in de
Wilhelminakerk kunnen we in elk geval een aantal
zaken ‘ in onze eigen buurt’ houden en bewaren.
Een aantal voorwerpen is inmiddels naar de nog
open zijnde locaties van de Franciscus en Clara Parochie in Loenen, Vaassen en Twello gegaan. Een
aantal voorwerpen zal ‘ in bruikleen’ worden gegeven aan de Wilhelminakerk. Het gaat om:
Kandelaars die bij uitvaarten gebruikt werden
De Paaskaarskandelaar
Het Huwelijksbankje
De Lessenaar
Het Doopvont

Hieronder een klein stukje van de geschiedenis van
de bouw van de kerk in de Vecht en de herkomst
van het Doopvont. (franciscusenclaraparochie.com -> De
Vecht -> Geschiedenis)

De bouw van de kerk
De winter van 1919 was belangrijk voor de parochie, toen ging de eerste schop de grond in voor de
bouw van de kerk, pastorie en school op het
"Vechter Hul" nabij de Nieuwe Wetering. Katholieken en ook niet Katholieken zetten zich in om het
grondwerk te klaren. Van de Ned. Heide Mij. kon
men een aantal kiepkarren huren, die eerder dienst
hadden gedaan bij het graven van het toevoerkanaal naar Terwolde. De zwarte grond werd afgegraven en de ophoging gebeurde met hoogzand uit
de gracht. Inmiddels was men al bezig met de
bouw van de school en in juni 1920 werd met de
kerk begonnen. De eerste steenlegging vond plaats
op 14 juli. Architect van de kerk was de heer Kroes
uit Amersfoort. Hoofdaannemer was bouwbedrijf
Gebr. v.d. Belt uit Twello. Het was voor dit bedrijf
de eerste grote opdracht in hun 25-jarig bestaan
en tevens een uitdaging om hier iets moois meer
te zetten.
De aanneemsom was f 14.711,00. Gebr. de Haan
deden het timmerwerk. Ook in de bouwperiode
werd een beroep gedaan op vrijwilligers voor
transport van stenen van de
steenfabrieken De Scherpenhof en de Vooruitgang.
Dat gebeurde met paard en wagen. Slepersbedrijven Vredenburg en Lubberts en Zn uit Terwolde
werden ingehuurd om te helpen. Zij vervoerden
totaal 300.000 stenen, twee keer rijden kostte f
15,00.
De steenfabriek De Vooruitgang gaf een doopvont
met kap.
En zo heeft ieder voorwerp zijn eigen geschiedenis,
waarin bewoners uit Beemte Broekland en De
Vecht wellicht een stukje van hun eigen familiegeschiedenis terug vinden.
Op zondag 5 april 2015 om 10.00 uur zal dit
“Liturgisch Vaatwerk” officieel in de Wilhelminakerk
in gebruik genomen worden. Voor deze dienst zullen Ds. S. Muller, de pastoraatgroep de Vecht en
Pastor Brylak, samen de liturgie maken.
Wij nodigen een ieder, en in het bijzonder de parochianen van De Vecht, van harte uit om bij deze
bijzondere dienst op Eerste Paasdag aanwezig te
zijn. Na de dienst is er gelegenheid om samen na
te praten bij een kopje koffie in de Wilhelminazaal.
Slotviering in H. Antonius van Paduakerk
Op zaterdag 21 februari 2015 werd na 95 jaar de
laatste Eucharistieviering gehouden in de H. Antonius van Paduakerk.
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Voor de jeugd
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PCBS `Beemte`
Vieringen en evenementen op de Beemte
school
In de komende periode staan er weer een aantal
leuke en mooie vieringen op het programma. Allereerst vieren we Pasen en daarna herdenken we
dat we al 70 jaar in vrijheid mogen leven en tot
slot volgen er eind april de Koningsspelen. Onze
sportieve kinderen laten zich van hun beste kant
zien tijdens de Scholierencross en het Schoolvoetbal. De buurt en andere geïnteresseerden nodigen
wij van harte uit:
21 maart Scholierencross
Op zaterdag 21 maart organiseert atletiekvereniging AV’34 in samenwerking met Accres de 27e
Scholierencross om het beoefenen van sport te
stimuleren. De Beemte school is trots op onze
deelnemers en wij nodigen u van harte uit om hen
te komen aanmoedigen:

Hebt u zin om een mooie partij voetbal bij te wonen? Kom dan vooral naar ons elftal kijken. Brady, Daan, Danique, Jens, Marijke, Milan, Sharon,
Splinter, Roald, Remco, Ruben zijn in topvorm!
Het toernooi wordt georganiseerd op het terrein
van CSV Apeldoorn. ’s Middags bent u van harte
welkom, voor precieze speeltijden kunt u in de
week van 25 maart contact met ons opnemen.
2 april Pasen
Op donderdag 2 april hebben wij onze Paasviering. Samen met ouders van onze school organiseren wij voor de kinderen uit de buurt een eierzoekactie! Alle kinderen en hun ouders mogen van

14:30
14:40
15:00
15:10
15:20

uur:
uur:
uur:
uur:
uur:

Marinda (groep 6)
Sem en Stijn (groep 6)
Brady (groep 7)
Danique (groep 8)
Roald (groep 8)

12:45 tot 13:45 uur komen helpen eieren zoeken.
Vindt u het leuk om te komen kijken? Ook dan
bent u welkom. We hopen op goed weer en veel
gezelligheid! Graag tot dan!

De cross vindt plaats op het middenterrein van
Sportpark Orderbos. Na de cross is er een atletiek
-clinic, welke wordt gehouden op de nabijgelegen
atletiekbaan van AV’34.

En kijkt u rond de paasperiode ook uit naar onze
kinderen die lekkernijen van de bakker komen
verkopen. Zij komen bij u aan de deur met een
bestellijst, doet u ook mee? Het geld dat wij opha25 maart Voetbaltoernooi
len met deze paasactie wordt gebruikt om onze
Woensdag 25 maart en 1 april vindt het jaarlijkse schoolprojecten te financieren. Alvast bedankt!
schoolvoetbal toernooi plaats voor kinderen uit
groep 7 en 8. Wij doen mee in het toernooi 7 te- 17 april Bevrijdingsboomfeest
gen 7 op 25 maart. Eventuele volgende rondes Het is al weer 70 jaar geleden dat wij werden bevinden plaats op 8 april en 15 april (finale).
vrijd en sindsdien kunnen wij in Nederland in vrede leven. Graag vieren wij dit jubileum van het
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bevrijdingsboomfeest met u! We beginnen om te@pcboapeldoorn.nl. Bedankt!
13:00 uur met het officiële gedeelte. Aansluitend
nodigen wij u uit om samen met ons iets lekkers te

snoepen.
Daarna gaan de kinderen verder met de Warchildactie die wij dit jaar organiseren. In Nederland
leven onze kinderen in vrede, maar in veel landen
is dit helaas nog steeds niet het geval. Daarom zamelen wij geld in ten behoeve van deze oorlogskinderen en dit doen wij door handbeschilderde stenen te maken en verkopen. Alle kinderen komen

24 april Koningsspelen
Sinds koning Willem-Alexander de troon overnam
van prinses Beatrix in 2013 doen wij ieder jaar
mee aan de Koningsspelen. Dit jaar organiseren
wij weer allerlei sport- en spelactiviteiten voor de
kinderen. Heb u zin om te komen kijken of misschien eens mee te doen met één van de spelletjes? Kom dan vooral langs op 24 april, we hopen u
buiten in het zonnetje te zien!

binnenkort met een bestellijst waarop u kunt intekenen voor 1 of meerdere stenen die zij zelf voor u
zullen beschilderen op school. Deze steen kunt u
bijvoorbeeld gebruiken als presse-papier of als decoratie.
Wij hopen op een mooie bijdrage voor Warchild!
Draagt u ook uw steentje bij?
Kijk ook op: http://www.warchild.nl/kom-in-actie
Oproep: wij zoeken nog een trompettist om bij de
ceremonie het Wilhelmus en The Last Post te spelen. Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met
juf Gerrie of juf Ingeli via 055-3121377 of beem-
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