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Beheerder voor het dorpshuis “Ons Huus” 

 

 

Het bestuur van dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland (regio Apeldoorn) is op zoek naar: 

 

Een commercieel ingestelde pachter met beheerderskwaliteiten 
 

Het dorpshuis stelt haar faciliteiten ter beschikking aan verenigingen, stichtingen, scholen, bedrijven en 

particulieren. Wij beschikken over een goede en ruime accommodatie met multifunctionele gymzaal, bar, 

vergaderruimten, terras, sportveld, kelder en een in 2015 geheel vernieuwde horecakeuken. Met de aan-

wezige faciliteiten in een omgeving met een actief bedrijfs- en verenigingsleven heeft dit dorpshuis veel 

potentie. 

 

› Wie zoeken wij? 

 

Voor deze functie zoeken wij iemand (echtpaar of duo ook mogelijk ) met ondernemersgeest, een oplos-

singsgerichte houding, flexibele instelling en een “hands on“ mentaliteit. De functie van het dorpshuis is: 

een “thuis’ te bieden aan de diverse gebruikers. De accommodatie is daarnaast zeer geschikt voor com-

merciële activiteiten als feesten en partijen, café en terrasbezoek en het organiseren van workshops. 

 

› Onze functie eisen zijn? 

 

 . in bezit van alle voor horecabedrijf vereiste diploma’s 

 . in bezit van geldig BHV diploma 

 . financieel, commercieel en technisch inzicht 

 

› Ervaring 

 

 . Aantoonbare horeca-ervaring bij voorkeur als beheerder of gastheer. 

 

› Wat bieden wij? 

 

De kans om als pachter onze accommodatie te exploiteren in een gezellig dorp waar “noaberschap”nog 

heel gewoon is. 

 

 

Aanvaarding in overleg met het bestuur. 

 

Voor nadere inlichtingen en/of sollicitatie kunt u contact opnemen met het bestuur via email:  

infodorpshuisbb@gmail.com 
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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  

 

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  

 

 Ons Huus 
10-12-15  Poolcompetitie 

12-12-15  80’s party en reunie Drive in show Tornado vanaf 19:00 uur 
03-01-16  15:00 tot 19:00 uur Nieuwjaarsborrel 

16-01-16  50 jaar DIO Beemte 
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Inhoudsopgave 

 2 Beheerder dorpshuis “Ons Huus” 

 9 Van de redactie 

 11 Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

 14 Dorpshuis “Ons Huus 

 17 Buurt– en Belangenvereniging Beemte broekland 

 19 Seniorensoos / Persbericht 

 21 Aktief Ons Huus groep 

 23 AED herhalingscursus 

 25 Kerstverhaal, een witte kerst 

 26 Kerkdiensten 

 28 Meteo beemte 

 31 Kerstverhaal, de engel 

 35 Sportvereniging Dio, nieuws 

 39 Zijactief de Vecht 

 40 Expositie 

 43 Competities 

 49 De Vecht weer in kerstsfeer  

 50 Brede school Antonius de Vecht 

 Maandag gesloten 

 Dinsdag  19.00-22.30 uur 
 Woensdag 19.00-22.00 uur 

 Donderdag 19.00-23.00 uur 
 Vrijdag  19.00-23.00 uur 

 Zaterdag/Zondag op afspraak  

Openingstijden Ons Huus in december/januari 

Bij activiteiten (zoals bv bij ver-

gaderingen, kaartavonden, 

voetbalwedstrijden, workshops, 

toernooien enz, enz) zullen we 

open blijven zolang het gezellig 

(nodig) is. 



De Ratelaar - december 2015 - Pagina 9 
 

 

 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 januari 2016 aanleveren.  

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

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

Volgende nummer 

2015 

Di 8 + wo 9 dec 

2016  

Di 2 + wo 3 febr 

Beste lezer, 

 

Inmiddels is de laatste Ratelaar van dit jaar uitgekomen. Voor mij de laatste Ratelaar waar ik aan mee 

heb gewerkt als redactielid. Jarenlang heb ik met veel plezier mijn bijdrage geleverd.  

 

Een jaar of 10 geleden dreigde er geen Ratelaar meer gemaakt te gaan worden. Dat wilde ik niet laten 

gebeuren en heb samen met Nellie Koenen de boel voortgezet. Een redacteur vonden we in Gerjan Ren-

sink en al gauw kwam Marjan van Assen en later ook Miek van de Pangaard bij de redactie.  

 

Na een paar jaar gaf Gerjan aan te willen stoppen en vonden we een nieuwe redacteur: Siep Woudstra 

met Willem Peppelenbos als zijn back-up.  

 

We hebben er met elkaar voor gezorgd dat er elk jaar tien keer een Ratelaar werd geproduceerd. Ik ben 

dan ook blij dat we een vervangster voor mij hebben kunnen vinden in Helen van Apeldoorn. Veel suc-

ces en plezier in de redactie Helen! 

 

Er is weer genoeg te lezen in deze decembereditie. Dank aan ieder die een bijdrage heeft verzorgd. 

 

Veel leesplezier gewenst! 

Namens de redactie, 

Nanda van Welie 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Vooral eerst willen wij de redactie van de Ratelaar 

bedanken voor het opschuiven van de inleverdatum 

voor kopij. Dit geeft ons de mogelijkheid nog een 

verslag in te leveren over de viering van het 50 ja-

rig bestaan op  22 november jl. 

 

Maar eerst nog even een terugblik op de afgelopen 

maand. Zoals gebruikelijk op de eerste zaterdag 

van de maand werd er weer geklust. Dit keer was 

de voormalige “winkel” aan de achterzijde van het 

dorpshuis aan de beurt. De stellingen werden eruit 

gehaald en elders weer opgebouwd. Verder is de 

elektrische bedrading aangepakt en zijn er nieuwe 

stopcontacten aangebracht. Volgende keer hopen 

we verder te kunnen met het plafond en de vloer, 

alhoewel de financiële middelen nog steeds beperkt 

zijn. Een likje verf op de muren zou ook niet over-

bodig zijn en natuurlijk zal er ook iets van raambe-

kleding voor de ramen moeten. Gelukkig weten de 

klussers her en der het materiaal bij elkaar te 

sprokkelen, deels uit sponsoring, deels uit eigen 

schuur. Over verf gesproken. Het dorpshuis is aan 

de buitenkant rondom geschilderd. Dit keer in een 

moderne grijze kleur. Dit was hard nodig en moest 

ook beslist voor de winter nog gebeuren ivm hout-

rot. De bovenramen van de sportzaal zijn niet mee-

genomen. Hier zullen we echt iets anders mee 

moeten doen aangezien deze al dusdanig rot zijn 

dat schilderen jammer is van de verf.  

Na de laatste keer grasmaaien van het sportveld is 

de maaier nu ook in winterslaap. De eerderge-

noemde stellingen uit de winkel zijn geplaatst in de 

schuur,waardoor deze ook opgeruimd kon worden. 

De grasmat is aangepakt door er zand over te 

strooien en verticaal te draineren. (met dank aan 

de gemeente Apeldoorn, die dit bekostigde). 

Volgend jaar zal het ook nodig zijn om de verlich-

tingspalen op het sportveld te schilderen. Durft en 

kunt u dit klusje te klaren? Meldt u dan aan bij de 

klusgroep! 

Dan het 50 jarig bestaan van het huis van het dorp. 

Dat het zo druk zo worden hadden we alleen maar 

durven dromen. Bij de voorbereiding bleek al wel 

dat degenen die we uitnodigden erg enthousiast 

waren om deel te nemen. Een week voor de viering 

werd er aan de zijkant een groot doek opgehangen. 

In de toekomst kan dit doek ook weer vervangen 

worden, het frame is nl vastgezet aan de muur en 

daarmee beschikbaar voor hergebruik. 

Later die week werden er ook een Abraham en Sara 

geplaatst voor het dorpshuis. Dank je wel Aktief 

Ons Huus groep voor jullie werk! 

De zondag begon al vroeg. Om 8 uur ’s ochtends 

was het voltallig bestuur aanwezig in het dorpshuis 

om de marktkraampjes neer te zetten en de deel-

nemers aan de markt te helpen hun plaatsje in te 

richten. De kraampjes konden we, gelukkig, lenen 

van Ronald, onze beheerder. 

Toen om 13 uur alles ook daadwerkelijk stond kon 

de markt geopend worden. En gelijk kwamen ook 

de eerste bezoekers binnen en bleven binnenkomen 

tot aan het eind van de middag. Rond kwart voor 

twee arriveerde het Oosterhuizens dialectkoor voor 

hun optredens. Zij zongen diverse leuke liederen in 

dialect. Later die middag traden zij nog twee keer 

op. 

Het optreden van de zumbadames van Dio was ook 

erg leuk. Opzwepende muziek en vloeiende bewe-

gingen. Van ons hadden jullie nog wel een keer mo-

gen demonstreren dames! 

Helaas moesten de heren van jazzgroep “Kalm an” 

verstek laten gaan ivm ziekte onder musici. Beter-

schap heren!! 

Gelukkig was er nog de achtergrond van drive in 

discotheek “Tornado”. 

De kwis die de Buurt en belangenvereniging in el-

(Vervolg op pagina 13) 
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´ 

kaar gezet had liet de hersens nog even kraken 

want niet iedereen wist alles van Beemte Broek-

land. 

Ook het “gatgraven” van de Oranjevereniging viel 

erg in de smaak, evenals het traditionele blikgooi-

en. 

En laten we de IJsvereniging niet vergeten. We zien 

en horen ze niet zo vaak meer met deze tempera-

turen maar jullie deden je naam eer aan door het 

uitdelen van lekkere ijsjes. 

Zelfs de kaartclub van de dinsdagavond was aan-

wezig om te proberen hun ledental uit te breiden. 

En wie is er naar huis gegaan met toegangskaarten 

voor de toneelvoorstelling van Jong Gelre? 

De foto’s uit de oude doos waren het bekijken ook 

zeker waard. Wat een werk om dit allemaal zo mooi 

te kunnen laten zien. 

Erg gezellig was het dat ook de dieren deze middag 

niet ontbraken! Wie bedenkt het nou om kippen te 

trainen? 

 

Alle overige deelnemers willen we natuurlijk niet 

vergeten. SUPER dat jullie allemaal de moeite heb-

ben willen nemen om te komen met je handel. 

We weten nu weer wat een ondernemersgeest er 

heerst in Beemte Broekland. 

 

Ook zijn we nu helemaal op de hoogte van het aan 

te leggen Klompenpad. Daarvoor zal vast in het 

voorjaar enige hulp nodig zijn, maar dat kunnen we 

toch ook wel met elkaar weer fixen? 

 

En die boekenkast die we als kado vroegen in een 

vorige Ratelaar? Die komt er na uw gulle giften en 

mede door de grabbelton en verkoop van de specu-

laasartikelen. 

Hij zal geplaatst worden tegen de muur bij het bil-

jart. We zullen hem vullen met folders, boeken en 

tijdschriften. U kunt dan gerust een boek of tijd-

schrift komen uitzoeken en meenemen, mits u ook 

een ander boek weer achterlaat. Het is het principe 

van een “minibieb” waar tegenwoordig zoveel over 

geschreven wordt. 

 

Met elkaar hebben we er weer een leuke middag 

van weten te maken. Dat met elkaar zullen we in 

ere moeten houden, we wonen immers in een klein 

dorp. Willen we dat leefbaar houden dan zullen we 

dat met elkaar moeten doen. Alleen dan kunnen 

we in de toekomst weer een jubileum van ons 

dorpshuis vieren. 

In ieder geval willen wij een ieder hartelijk 

bedanken voor zijn/haar inbreng. Deze op-

komst hadden wij als bestuur nooit verwacht. 

 

Tsja, en dan is dit alweer de laatste Ratelaar van 

het jaar 2015. 

Wat is er ontzettend veel gebeurd in en rondom ons 

dorpshuis. Wij, als bestuur, zullen ook het komende 

jaar onze schouders er weer onder gaan zetten. 

Zeker nu we ook weten dat het contract dat we 

hebben met beheerder Ronald Amse beëindigd 

wordt per 1 februari a.s. We zullen dus opnieuw 

naar een beheerder moeten gaan zoeken. In een 

volgende Ratelaar hopen we u meer te kunnen ver-

tellen. Natuurlijk hopen we dat u, als buurtbewo-

ners ook in het nieuwe jaar ons dorpshuis wilt blij-

ven steunen. 

Mocht u uw opmerkingen, ideeën of ervaringen 

over het dorpshuis kwijt willen dan kan dat natuur-

lijk altijd middels een mail naar : infodorps-

huisbb@gmail.com of anders via een telefoontje 

naar een van de bestuursleden. We  horen graag 

van u! 

 

Vanaf deze plaats wensen we jullie allemaal een 

fijne Kerst en natuurlijk een goed 2016 . 

 

Tot ziens in het huis van het dorp, 

Bestuur dorpshuisvereniging Ons Huus. 

 

 

 

 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com


De Ratelaar - december 2015 - Pagina 14 
 

 

 

Dorpshuis “Ons Huus” 

Nieuws van het Dorpshuis Ons Huus, 

24 november jl. bestond het dorpshuis 50 jaar en 

dat werd gevierd op zondag 22 november. Veel 

mensen wisten de weg naar Ons Huus te vinden en 

daar werden zij getrakteerd op een goed georgani-

seerd feest (mijn complimenten voor het bestuur). 

De sfeer was ronduit goed te noemen en voor een 

ieder was er wel wat te doen. Door de drukte ont-

brak het me aan tijd om me tussen de bezoekers te 

mengen.  Aan de andere kant kwam het me ook 

wel goed uit zodat ik lastige vragen van hoe het 

met het Dorpshuis gaat kon ontlopen. Misschien 

bent u al op de hoogte of komt dit als een totale 

verrassing maar ik heb moeten besluiten om te 

stoppen als beheerder van het Dorpshuis. Deze be-

slissing is een week voor de viering van het 50 ja-

rig bestaan van het dorpshuis genomen echter in 

samenspraak met het bestuur hebben we besloten 

om dit na de viering van 50 jaar dorpshuis bekend 

te maken.  

Het besluit om te stoppen is niet over 1 nacht ijs 

gegaan en ik was graag door gegaan als beheerder 

van Ons Huus.  Ik sta echter vierkant achter mijn 

beslissing maar vind het wel jammer dat ik deze 

beslissing heb moeten nemen.  Ik wil er niet te 

diep op ingaan maar wil mijn besluit toelichten om 

zo ook eventuele speculaties te voorkomen.  

Halverwege september 2015 heb ik besloten om 

vanaf oktober de zaterdagen en de zondagen dicht 

te gaan. U zult begrijpen dat ik die beslissing niet 

heb genomen omdat het te druk was. Nee het be-

sluit is genomen omdat het niet rendabel voor mij 

was om deze dagen open te zijn. Ondanks de 

mooie nazomer bleef het terras nagenoeg leeg, een 

aantal fietsers en wandelaars daargelaten. Ook wat 

betreft de eters was het grillig. Er waren dagen bij 

dat er niemand kwam eten of drinken Daar was 

niet op in te kopen en ook niet  te plannen qua per-

soneel. Daarnaast steeg de vraag naar besloten 

feesten en partijen en daar was ik zeer blij mee. 

Ook in de besloten feesten/etentjes op de zondag 

zat een stijgende lijn. Om duidelijkheid te creëren 

over de openingtijden en omdat 1 en 1 twee is heb 

ik besloten om op zaterdag en zondag dicht te 

gaan behalve voor feesten/partijen en evenemen-

ten. Ook groepjes konden nog terecht maar dan 

wel op afspraak. 

Op 7 oktober jl vond de jaarvergadering plaats van 

de verenigingen/stichtingen van het Dorpshuis. Uit 

de vergadering kwam naar voren dat er een ver-

schil van mening bestaat over de openingtijden van 

het dorpshuis. Met name dat het Dorpshuis op zon-

dag gesloten is. Ik was niet uitgenodigd voor de 

jaarvergadering  daardoor kon ik niet toelichten 

waarom ik die beslissing heb genomen. Mogelijk 

was er dan meer begrip geweest.  

Gedurende de maanden die sinds de heropening 

verstreken zijn  is mijn visie op het dorpshuis ver-

anderd!!  Het dorpshuis is volgens mij nog steeds 

levensvatbaar maar niet alleen als (eet)café. De 
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bezoekersaantallen vallen tijdens de reguliere ope-

ningstijden tegen, ook doordeweeks. Zeker wan-

neer  er niks georganiseerd wordt. De kaartavon-

den en de volleyballers van de donderdagavond na-

gelaten. Het is en blijft natuurlijk een dorpshuis 

voor verenigingen en bewoners en daar stond (sta) 

ik ook klaar voor ondanks de tegenvallende bezoe-

kersaantallen want ik was van mening dat ik het in 

de weekenden met feesten, evenementen en activi-

teiten zou kunnen compenseren. Want wanneer er 

iets georganiseerd werd dan was de opkomt meest-

al goed tot zeer goed. 

Conclusie is dat het bestuur en ik verschillen van 

visie over de openingstijden. Ik heb me willen aan-

passen voor de zomerperiode maar daarnaast kon-

den we geen overeenstemming bereiken over de 

geldende huurprijs. Daardoor heb ik moeten beslui-

ten om de overeenkomst te ontbinden! Zoals al 

eerder gezegd was het een moeilijk besluit.  

Toch kijk ik terug met een goed gevoel over wat we 

allemaal bereikt hebben. Ik som er een paar op: De 

vele vrijwilligers die dorpshuis rijk is en die gehol-

pen hebben met het opknappen van het dorpshuis, 

de grote opkomst bij het stamppottenbuffet, het 

paasbuffet, Koningsdag, de fiets/puzzeltocht, de 

oldtimer trekkertocht met bbq, afsluitend diner 

voor de 50+ busreis en die van de Wilhelmina kerk, 

reünie Totaal los, Halloween en de gezellige feesten 

en partijen.  

Ook ben ik trots dat ik de komende maanden nog 

een aantal leuke feesten en partijen heb staan zo-

als de reünie van Drive in show Tornado op 12 de-

cember, 50 jaar DIO op 16 januari en een aantal 

leuke verjaardagspartijen. Daar zat echt de groei 

goed in. 

Tot 8 februari ben ik nog de beheerder van het 

Dorpshuis en zal ik er alles aan blijven doen om 

voor jullie klaar te staan behalve tussen kerst en 

oud en nieuw want dan zijn wij gesloten. Als de 

vrijdagen zo slecht blijven lopen ga ik in januari 

alleen nog open voor de verenigingen omdat ook de 

vrijdagavond een zeer moeilijke avond is. Indien ik 

u niet meer zie of spreek voor de kerstdagen dan 

wens ik u fijne feestdagen toe. Daarnaast wil ik wil 

ik u uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel op zon-

dag 3 januari van 15:00 tot 19:00 uur. Zodat u 

uw medebewoners, bestuurders en sporters kunt 

ontmoeten en we kunnen proosten op een mooi 

2016. Ik zal zorgen voor de oliebollen en een paar 

lekkere hapjes. Ik hoop op een mooie opkomst. 

Heeft u vragen of opmerkingen kom dan gerust 

even aan bij Ons Huus. 

 

Ronald Amse 
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland 

Op vrijdagavond 23 oktober hadden wij een gezelli-

ge avond georganiseerd voor alle vrijwilligers van 

de Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broek-

land. Onder het genot van een hapje en een drank-

je hebben we gebrainstormd over het verleden, het 

heden en de toekomst van onze buurt. We hebben 

een viertal onderwerpen besproken, verkeer, wo-

ningbouw, ontspanning en overige. 

 

We zijn nu een klein bestuur, en zo geven wij vorm 

aan het besturen van de buurt met de buurt. We 

zullen als kerngroep vaker de gelegenheid zoeken 

om samen te onderzoeken wat er in de buurt leeft 

en hoe we dat kunnen realiseren. Ook richting ge-

meente hebben we aangegeven geen plan voor de 

toekomst van Beemte Broekland te maken. Maar op 

zoek te gaan naar waardevolle initiatieven. 

 

Het terugblikken is interessant voor de jongere gar-

de en import. Praten over het nu leert waar je 

overeenkomsten en verschillen in opvatting liggen. 

Uit de toekomst kwamen best wat interessante za-

ken naar voren. 

In onderstaand overzicht kunt u zien wat op deze 

avond de belangrijkste uitkomsten waren: 

 

TOEKOMST 

Verkeer 

Paaltje bij de kerk weg (veiligere plek voor vinden), 

beter nadenken bij omleidingen (de kern ontzien), 

kijken naar oplossingen voor gevaarlijke punten, 

bushalte, tunneltje weer open. 

 

Woningbouw 

Snel, mag geen jaren duren, betaalbaar voor de 

jeugd, privéprojecten (zowel de woning als de be-

woning regelen). 

 

Ontspanning 

Een Beemtertoneelvereniging, Lady’s Night/

modeshow, één keer in de maand en betaalbare 

maaltijd voor iedereen in het Dorpshuis. 

 

Overige 

Supersnelle internetverbinding, goed mobiel bereik, 

ijsbaan, kracht buitenleven uitbuiten (crossterrein), 

kanaal uitbuiten. 

Wij danken alle vrijwilligers nogmaals voor de hulp 

die we van hun ontvangen bij het uitgeven van De 

Ratelaar, het organiseren van het 50+ reisje, het 

Sinterklaasfeest en het rondbrengen van de leden-

kaarten.  

 

Groeten het bestuur van de Buurt- en Belangenver-

eniging Beemte Broekland 

 

Saco Bekius, Ilona Achterkamp en Marjan van As-

sen 
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Seniorensoos 

Op de eerste dinsdag in de maand komen we altijd 

bij elkaar in het Dorpshuis van   14.30 – 16.30 

uur. Hieronder een lijstje van wat we de afgelopen 

middagen hebben gedaan. 

5 Mei hadden we Janny Buitenhuis uitgenodigd. 

Ze had er een Hollandse middag van gemaakt, 

was oud Hollands gekleed en werden we getrak-

teerd op arretjescake en stukjes kaas. Ze las zelf-

gemaakte gedichten voor en babbelde alles gezel-

lig aan elkaar. Ook werd er in de pauze onver-

wachts op de deur geklopt en stond er een Turks 

vrouwtje voor het raam. We moesten goed kijken 

en hadden toen pas in de gaten dat Janny zich 

verkleed had met hoofddoek en al. Ook met een 

Turks accent kon ze ons leuk vermaken. 

2 Juni bingomiddag, iedereen ging met een prijsje 

naar huis. 

7 Juli het was prachtig zomerweer. Deze middag 

zijn we met z’n allen naar Teuge gegaan. Op het 

terras bij het restaurant van het vliegveld Teuge 

konden we genieten van vliegtuigen die af en aan 

vlogen en ook waren ze aan het parachute sprin-

gen. 

Augustus geen soos i.v.m. vakantie. 

1 September wat een verrassing. Deze middag 

mochten we vier nieuwe mensen welkom heten op 

onze soos. Heel fijn!! We hadden nu Ben Wissink 

uitgenodigd. Hij had verschillende saxofoons mee-

gebracht waarop hij mooi kon spelen. Ook op een 

oud geribbeld wasbord kon hij wijsjes spelen. En 

tussen alles door vermaakte hij ons door wat leuke 

moppen te vertellen. Het was een gezellige mid-

dag. 

6 Oktober ook nu mochten we een nieuw soos lid 

welkom heten. Deze middag hebben we weer ge-

zellig bingo gespeeld. 

3 November weer een gast in ons midden. Deze 

keer was het Iny Wolters die we hadden uitgeno-

digd. Zij had hele mooie gedichten(ook in het dia-

lect) en met een praatje ertussen door was het 

weer een gezellige middag. 

1 December komt Herman Waagmeester van de 

Gemeente Apeldoorn praten over de zorg, nu en 

voor de toekomst. Daarna gaan we met elkaar ge-

zellig boerenkool met worst eten. 

Dan wensen wij u allen gezegende kerstdagen en 

een heel gelukkig en gezond 2016. 

 

(p.s. nog meer nieuwe leden zijn van harte wel-

kom!!) 

P e r s b e r i c h t  

V o o r  d e  k i n d e r e n  e n  o u d e r s  u i t  d e  b u u r t  v a n  B e e m t e  
B r o e k l a n d  e n  W e n u m  W i e s e l  i s  e r  d i t  j a a r  e e n  k i n -

d e r k e r s t f e e s t  o p  k e r s t a v o n d .   
H e t  k i n d e r k e r s t f e e s t  i s  e e n  i n i t i a t i e f  v a n  h e t  k i d s -

k e r k t e a m  v a n  d e  W i l h e l m i n a k e r k .  I n  d e  p r a c h t i g  
v e r s i e r d e  k e r k  b i e d e n  w e  e e n  s f e e r v o l l e  k e r s t a v o n d -

v i e r i n g .  D e  v i e r i n g  i s  n i e t  t e  l a n g  z o d a t  o o k  j o n g e  
k i n d e r e n  h e t  m e e  k u n n e n  b e l e v e n .  

 D e  v i e r i n g  w o r d t  b u i t e n  z i n g e n d  a f g e s l o t e n  b i j  d e  
l e v e n d e  k e r s t s t a l .  N a t u u r l i j k  i s  e r  d a n  w a r m e  c h o -

c o m e l k  b i j  d e  v e r w a r m e n d e  v u u r k o r v e n .   
 S a m e n  k e r s t v i e r e n  o p  k e r s t a v o n d  m e t  a l l e  k i n d e r e n  

e n  o u d e r s  u i t  d e  b u u r t .   
W a t  e e n  f e e s t !   

E n  e e n  m o o i  m o m e n t  v a n  s a m e n  z i j n .    

 

‘  K o m  e r  b i j ”   
2 4  d e c e m b e r  

1 7 . 3 0 - 1 8 . 3 0  u u r  
K i n d e r k e r s t f e e s t  

W i l h e l m i n a k e r k   
I n  d e  B e e m t e  
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TE KOOP 
 

HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS 

GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ VAN DER WAL EN JOLINK 

 

De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 5 stuks en kost € 4,00. 

 

De appelbeignets (appelschijf in bladerdeeg uit de frituur en gedecoreerd met kaneelsui-
ker) zijn per stuk te koop en kosten € 1,85 per stuk. 

 

Bestellen kan via onderstaande bestellijst of even een belletje naar Gerdien van der Mik 055
-3015566 / 06-38229612 of Tinka Hendriks 06-51588449. 

U kunt deze lijst inleveren bij basisschool ‘De Beemte’. De uitlevering van de oliebollen en 
appelbeignets zal plaatsvinden op donderdag 31 december tussen 9.30 en 10.30 uur op 
school. Indien u niet in de gelegenheid bent deze zelf op te halen, zorgen wij ervoor dat ze 
bij u thuis worden afgeleverd! 

 

Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer wat 

extra’s te kunnen geven. Alvast bedankt! Tenslotte wensen wij u nog prettige kerstdagen 
en een gelukkig en gezond 2016. 

 

 

 

 
 

PCBS “Beemte” Verkoop oliebollen en Appelbeignets 

Naam 

Adres 

Telefoon- 

nummer 

Aantal 
zakjes 

Aantal 
appel-

Bedrag 

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

http://www.beemte.cms.sintact.nl/
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Halloween 31 oktober 2015 
De 2e editie van de Halloween-avond voor de buurtkinderen was 

wederom weer een enorm succes! De opkomst overtrof vorig jaar, 

we mochten 63 kinderen vermaken!!! Dat geeft wel aan dat het vo-

rig jaar goed bevallen is. Wie weet heeft ook de vernieuwde ambi-

ance hier aan bijgedragen. Vorig jaar hadden we immers nog het 

“oude Ons Huus”. Bij binnenkomst werden de kinderen verwelkomt 

door een heuse ‘griezel’. De foyer was weer geheel is halloweenstijl 

versierd. Ook verschillende kinderen hadden zich weer prachtig ver-

kleed. 

Het eerste uurtje werd er weer geknutseld. De kinderen werden per 

leeftijdscategorie ingedeeld om een knutseltje te maken. De jongste kinderen (t/m 6jr) mochten een 

lichtgevend spookje als lampionnetje maken. De kinderen van 7 t/m 9 jr gingen een eierdoos verven en 

omtoveren tot een heksje. De oudste kinderen (10 jr e.o.) mochten, net als vorig jaar, een pompoen uit-

hollen. Daarnaast hadden we voor alle kinderen een muffin die versierd mocht worden en natuurlijk lek-

ker opgegeten. Dan was er nog voor de meiden de mogelijkheid om de nagels te lakken en te schmin-

ken. 

                  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Na het knutselen werd alles opgeruimd en ruimte gemaakt 

voor de ‘disco’!! De muziek werd verzorgd door DJ Jermo van 

Assen. De kinderen gingen uit hun dak op de meest populaire 

beats. De kinderen gingen uiteindelijk moe maar met een 

hoop plezier en de eigengemaakte halloweencreatie naar huis. 

Tot volgend jaar! 

 

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door de subsidie 

van Young055 van de gemeente Apeldoorn. 

Aktief Ons Huus groep 
Dan willen we u nog even op het volgende wijzen. Op woens-

dag 17 februari 2016 organiseren wij net als begin dit jaar 
(Vervolg op pagina 22) 

Aktief Ons Huus groep 
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een stampottenbuffet. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Opgeven kan uiteraard bij een van 
de leden van de Aktief Ons Huus groep of in Ons Huus zelf. Kosten bedragen €10,00 p.p. Verdere infor-

matie volgt in de volgende editie van de Ratelaar. 

 

Tevens zijn wij voornemens om in de voorjaarsvakantie een techniekmiddag te organiseren voor de 

kinderen. Dit zal nader toegelicht worden in de volgende editie van de ratelaar, aangezien deze 

pas begin februari weer uitkomt. Vandaar dat we dit nu alvast onder de aandacht willen brengen. Het is 

geïnspireerd op het tv-programma "Uit-me-kaar". Het gaat erom dat kinderen zelf elektrische appara-

ten uit elkaar mogen halen. Uiteraard zonder echt stuk te maken, maar wat eventueel ook weer herge-

bruikt kan worden voor iets nieuws. In de volgende editie wordt e.e.a. verder toegelicht. Wij willen dit 

alvast onder de aandacht brengen om te kijken of hier animo voor is. En uiteraard een oproep aan een 

ieder om dus (kapotte / oude / niet juist werkende) elektrische apparaten niet weg te doen, maar de 

vraag of wij deze dus mogen gebruiken voor deze middag. Uiteraard enigszins hanteerbaar voor kinde-

ren. Heeft u dus iets wat wellicht voor ons bruikbaar is en wij mogen dat voor de kinderen gebruiken, 

neem dan even contact op met een van de leden van de Aktief Ons Huus groep,  

 

Mettie Gerritsen 

Marjan van Assen 

Hennie Mentink 

Ab Vos 

Sharon Brinkman 

Simone van Assen 

Gerdien van der Mik 

Ilona Achterkamp                en 

 

(Vervolg van pagina 21) 

Aktief Ons Huus groep 

Geertje Bovendorp, van 1 januari 
2016 af niet meer, bedankt voor 

je inzet!! 
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AED (herhaling) cursus 

 
HARTstikke blij was ik op donderdagavond 27 ok-

tober jl. en weet u waarom? Er waren maar liefst 

16 personen op de AED cursus in Dorpshuis Ons 

Huus. Onze buurt heeft er maar liefst 10 personen 

extra bij die de AED in geval van nood kunnen be-

dienen. Één keer per jaar komen we bijeen om 

weer even de puntjes op de “i” te zetten. Deze keer 

hebben we vanwege de grote groep ons met name 

gericht op het herkennen van een hartprobleem, de 

hartmassage, beademing en het bedienen van de 

AED.  

 

Mocht u in onze buurt wonen en ook interesse heb-

ben om hier aan mee te doen dan neem gerust 

contact met mij op. Of mocht u de AED kunnen be-

dienen en wilt u indien mogelijk een handje helpen 

in nood. Kijk dan eens op de website van Hartveilig 

wonen en meldt u aan als vrijwilliger. 

Het werkt zo: Op een bepaalde locatie wordt ie-

mand onwel. Omstanders bellen direct 112 en de 

meldkamer schakelt de ambulancedienst in om 

naar het slachtoffer toe te gaan. Bij verdenking van 

een acute circulatiestilstand alarmeert de meldka-

mer ambulancezorg opgeleide en geregistreerde 

vrijwilligers. Zij ontvangen een sms-bericht op hun 

mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer 

en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Deze 

vrijwilligers gaan naar het slachtoffer om hulp te 

bieden tot de ambulance aanwezig is en professio-

nele hulpverleners de zorg overnemen. 

 

Deelnemers hartelijk bedankt! 

 

Marjan van Assen  

De Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broek-

land 
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Door (een heel jonge) Godfried Bomans. 

 

Er was eens een man die het kerstfeest grondig 

wilde vieren. Hij haalde daarvoor een laddertje uit 

de schuur en spande langs het plafond rode papie-

ren slingers die tekenend voor Kerst zijn. Aan de 

lamp hing hij één van die rode bellen, die opgevou-

wen weinig lijken, maar naderhand nog aardig 

meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor 

urenlang bij drie winkels in de rij gestaan, maar het 

zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten 

slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een 

doosje koopt, en klapte in zijn handen, dat was het 

teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinde-

ren, die al die tijd in de keuken elkaar met een ver-

legen glimlach hadden aangekeken, kwamen be-

dremmeld binnen. 

 

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten 

doen." 

 

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij 

zitten en keken elkaar warm aan. 

 

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, " 

we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk ge-

beurd is." 

 

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen 

afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het 

kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een 

stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht 

het, al was er dan veel ellende in de wereld. 

 

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo 

hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij 

verwonderden zich over de hardvochtigheid van al 

die herbergiers, maar het was ook tweeduizend 

jaar geleden moet je maar denken, zo iets kwam 

nu niet meer voor…… En op dat ogenblik werd er 

gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist 

aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord. 

 

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." 

Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van 

zijn knie en slofte naar de voordeur. 

 

Er stond een man op de stoep met een baard en 

heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier schuilen 

mocht, want het sneeuwde zo. Oh, ik  heb verge-

ten te zeggen dat het een witte Kerst was, hoe kan 

ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een 

ogenblik zwijgend aan en toen werd de één door 

een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerst-

mis," zei hij, "zijn er geen andere avonden?" En hij 

sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in 

de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en 

de tulband smaakte hem niet meer. "Ik ga nog 

eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar 

ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en 

keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 

man nog juist om de hoek verdwijnen, met een 

jonge vrouw naast zich, die zwanger was. 

 

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar 

er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in 

de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals 

gezegd, een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer 

kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 

ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is 

wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was 

ook zo, men moet zich over die dingen kunnen 

heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerst-

feest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het 

bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het 

kind werd opnieuw in een schuur geboren. 

Kerstverhaal, een witte Kerst 



De Ratelaar - december 2015 - Pagina 26 
 

 

 

Kerkdiensten  

 

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 of zondag om 10.00  
Zaterdag  5 december 18.30 Eucharistieviering  met Pastoor P. Daggenvoorde  
Zondag 13 december Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zaterdag 19 december Woord en Communieviering met werkgroep 

24 december kerstavond  17.30 gezinsviering 
       19.30 woord en \communieviering met pastor I Kantoci 
    22.30   met Timles 
25 dec 1e kerstdag  om 10.00 uur Eucharistieviering met pastor H Hofstede 

2e kerstdag viering in Twello 
Oudejaarsavond om 18.00 uur viering met pastor W Vroom 
Nieuwjaarsdag viering in Twello 

Zondag 3 januari Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag  9 januari presentatieviering E.H Communie met pastor W. Vroom 
Zondag 17 januari  Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 18.30 uur Vechtseviering met pastor I Kantoci en Inbetween 
Zondag 31 januari  Eucharistieviering met pastor Sebstiaan 
Zaterdag 6 februari |Eucharistieviering met pastor Sebastian 

 
Vieringen in Twello  
Zondag 6 december Eucharistieviering met Pastoor  P. Daggenvoorde 
Zondag 13 december Eucharistieviering pastor Sebastian 

Zondag 20 December Eucharistieviering met pastoor  P. Daggenvoorde 
Kerstavond 24 dec. 18.00 uur gezinsviering 
              20.00 uur   pastor w Vroom 

     22.00 uur  pastoor P Daggenvoorde 
1e kerstdag  Eucharistieviering met pastor Sebastian om 10.00 uur 
2e kerstdag Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en Cadenza  
 
Zondag 27 dec. Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Oudejaarsavond  19.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Nieuwjaarsdag 10.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 

Zondag 3 januari  eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 10 januari Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 17 januari om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 

       Om 10.30 uur oecumenische viering met pastoor P Daggenvoorde en Dominee ???? 
Zondag 24 januari Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 31 januari Eucharistieviering met pastor Sebastian 

 Om 12.00 uur kinderzegen met pastoor p Daggenvoorde en W Vroom 
Zondag 7 februari  Eucharistieviering met pastoor  P Daggenvoorde  
 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016 
Locatieraad en de pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap Antonius 
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Diensten in de Wilheminakerk in december 2015 

06 dec.  .10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller,  H.A. dienst 

13 dec.  10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller,    

20 dec.  10.00 uur  Dienst met Ds. J.J. .Kappers  

24 dec.  22.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller* 

25 dec.  10.00 uur  Dienst met Drs. A.J. Al-van Holst**  

27 dec.  10.00 uur    Dienst met Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn  

31 dec.  19.30 uur  Oudjaars dienst met ds. Sj. Muller. 

 

* Toelichting op de Kerstdiensten: 

De Kerstnachtdienst zal opgeluisterd worden met het bekende koor “Song 

en Relation” uit Emst. Dit koor heeft haar sporen ruimschoots verdiend 

door op 31 oktober jl. het behalen van de 5e plaats in de categorie TOP-

klasse popkoren in de Doelen in Rotterdam. Deuren zijn open vanaf 21.00 uur. 

 

**Gezien de enthousiaste reacties over de deelname van het bekende koor “Inspiration” uit Terwolde 

bij de Kerstviering van 2013, zijn we erg blij dat dit koor ook ditmaal ons weer gaat begeleiden tijden de 

kerstviering op 1e Kerstdag. 

Beide diensten worden bij u van harte aanbevolen! 

 

Diensten in de Wilhelminakerk in januari 2016 

03 jan.  . 10.00 uur      * Afscheidsdienst met/van Ds. Sj. Muller en Drs. A.J. Al - van Holst  

10 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds.W. van Asselt, Apeldoorn  

17 jan.   10.00 uur  Dienst met Dhr. E. Fokkema, Twello  

24 jan.   22.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 

31 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds. E. van de Veen, Nunspeet  

07 febr.   10.00 uur    Dienst met Drs. A.J. Al-van Holst 

 

*Toelichting afscheidsdienst Ds. Sj. Muller 

Gedurende deze dienst zullen we met spijt afscheid moeten nemen van 

onze predikant Sjoerd Muller die een beroep van de Regenboogkerk in 

Epe aanvaard heeft. 

Gedurende deze dienst zullen een aantal genodigden het woord nemen. 

Na afloop wordt u in de gelegenheid Sjoerd en zijn vrouw de hand te 

drukken waarna de bijeenkomst besloten wordt in de wijkzaal onder het 

genot van een hapje en een drankje beide passend bij de tijd van het 

jaar. 

Iedereen is van harte welkom. 

Kerkdiensten  

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. 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Voorspelling winter van 
2015 - 2016. 

De winter 2013-2014 was extreem zacht en ook de winter 
2014-2015 was uitermate mild. Betekent dit nu ook dat de 
kans op een zachte winter 2015-2016 groot is of kunnen 
we dit als een incident beschouwen ? 

Het laatste scenario lijkt het meest voor de hand te liggen. 
We bevinden ons namelijk in een tijdvak van zeven jaren 
met vier kouder dan normale winters. Statistisch gezien is 
er dan ook geen sprake van een grote kans op een aan-
staande zachte winter, hetgeen ook geldt voor de komen-
de decennia. 
Nog steeds lijkt het er op dat de zachte winters van 1998 

t/m 2008 - met uitzondering van 2003 - plaats hebben 

gemaakt voor relatief koude winters met perioden met 
strenge vorst en veel sneeuw. De winters van 2010, 2011 
en 2012 hadden resp. 43, 28 en 18 sneeuwdagen. 
Op grond van deze feiten is het bepaald niet onlogisch om 
te voorspellen dat de komende winter 2015-2016 best wel 

eens een koude winter kan gaan worden met –voor de lief-
hebbers – een aanzienlijke kans op flink wat sneeuw. 
De vraag rijst natuurlijk of er verklaringen zijn voor de 
veranderende weerpatronen. Die zijn er in principe wel 
degelijk; we hebben namelijk de laatste jaren te maken 
met een versneld smeltproces van de Noordpool en er is 
sprake van relatief weinig zonnevlekken. Verder hebben 

we te maken met het fenomeen El Niño, dat kan zorgen 
voor verandering van het klimaat in onze regio. Een steeds 

grotere groep weerkundigen is dan ook van mening dat er 
met name voor West-Europa een scenario op gang komt 
waarin koudere winters centraal staan. 

 

Activiteit van de zon (zonnevlekken). 
Op de zon vinden in meer of mindere mate explosies 
plaats, waarbij zeer veel magnetische straling vrijkomt. 
Het hart van deze plaatsen noemen we zonnevlekken. 
Vanaf de aarde zien deze zonnevlekken er donkerder uit 
dan het overige oppervlak; de temperatuur is daar dan ook 

minder hoog. Bij een "actieve zon" hebben we te maken 
met veel zonnevlekken, waarbij meer magnetische deeltjes 

door de dampkring van de aarde dringen. Het gevolg daar-
van is dat er zich minder wolken ontwikkelen, dus meer 
opwarming van de aarde. 
Uit statistieken blijkt dat het aantal zonnevlekken met een 

cyclusperiode van ongeveer 11 jaar steeds een maximum 
en een minimum bereikt. 

Er zijn theorieën ontwikkeld dat het weer mede bepaald 
wordt door de activiteit van de zon. Dus in een periode 
met weinig zonnevlekken zouden de temperaturen lager 
zijn dan in periodes met veel zonnevlekken. De afgelopen 
vijf jaar zaten we in een periode met weinig zonnevlekken; 

theoretisch zouden we hiermee de koudere winters kunnen 
verklaren. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de 
zon in het voorjaar van 2012 weer duidelijk actiever ge-
worden. Het maximum in de curve, dat in 2013 is bereikt, 
is echter duidelijk minder dan "normaal". Tot ca. 2020 
kunnen we uitgaan van een dalende curve, dus geleidelijk 

minder activiteit van de zon. Wat daarna het verloop van 
de grafiek zal worden is weliswaar onzeker, maar er zijn 

aanwijzingen dat de zonneactiviteit voorlopig op een laag 
niveau zal blijven. Er zijn zelfs theorieën dat we aan het 
begin staan van een nieuwe "kleine ijstijd", conform de 
periode van globaal 1645 tot 1715, waarin de zonneactivi-
teit heel gering was en de temperaturen in Europa essenti-

eel lager waren dan normaal. Strenge winters waren toen 
eerder regel dan uitzondering.  
Wat ook een sterke aanwijzing is voor het verband tussen 
weinig zonneactiviteit en koude winters, is het feit dat ver-
reweg het grootste deel van de Elfstedentochten is gehou-
den in perioden dat er sprake was van weinig zonnevlek-
ken. 

Ook een aantal Duitse en Zwitserse onderzoekers kwam 

tot de conclusie dat er statistisch gezien wel degelijk gron-
den zijn voor de veronderstelde invloed van zonnevlekken 
op het weer en het klimaat. 
De onderzoekers keken in de periode van de afgelopen 
230 jaar naar jaren waarin het zo extreem koud was, dat 

de Rijn volledig dichtvroor tussen Mainz en Düsseldorf. In 
totaal vonden ze veertien extreem koude perioden. Vooral 
in de 19e en begin van de 20e eeuw vroor de Rijn regel-
matig dicht. De onderzoekers ontdekten dat tijdens die 
perioden er meer koude lucht van het Noordpool gebied en 
Scandinavië westelijk en centraal Europa binnenkwam. 
Maar liefst tien van de veertien perioden vielen samen met 

een periode waarin een gering aantal zonnevlekken voor-
kwam. 

 

Smelten poolijs. 
Er zijn aanwijzingen dat het versneld smelten van het 
poolijs op middellange termijn gaat zorgen voor koudere 

winters in west Europa. Doordat er ’s zomers minder ijs als 
isolatiemateriaal aanwezig is, zal de warmte dieper in het 
water van rond de Noordpool dringen. Deze warmte zal in 
najaar en winter weer opstijgen en zorgen voor een ver-
hoogde luchtdruk, waardoor er een op West- Europa ge-
richte koude Arctische stroming zal ontstaan. Een dergelij-

ke stroming zal in principe de komende decennia zorgen 
voor koude winters in onze regio.  
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

El Niño.  
 
El Niño (het kerstkind in het Spaans) is de benaming 

voor een fenomeen dat plaatsvindt voor de westkust van 
Zuid-Amerika. Normaal is het zeewater hier relatief koud 
(tussen de 16 en 20 °C ), maar er zijn ook jaren dat het 

water hier warmer is. Deze opwarming heeft gevolgen 
voor de verdeling van de luchtdruk in de wereld. Met 
name op de Grote Oceaan zien we de meest opvallende 
gevolgen daarvan. Vanwege de veranderingen in de 

temperatuur van het zeewater en de bijbehorende golf-
stromen wijzigt ook de drukverdeling in de boven-
lucht  (met een vertraging van enkele maanden). Con-
creet heeft dit tot gevolg dat er zich vaker dan normaal 
een lage drukgebied bevindt voor de kust van Canada, 
die met een zuidwestelijke stroming warmere lucht het 

continent in transporteert.  
                                               

Wereldwijde gevolgen. 
 
Niet alleen in Noord Amerika zorgt El Niño voor weers-
veranderingen, maar ook elders doet het zijn invloed 

gelden. Afgelopen winter hadden we te maken met een 
relatief zwakke El Niño; in het westelijke deel van Noord 
Amerika, hetgeen resulteerde  in een milde en droge 
winter. De verwachting is echter dat na deze zwakke El 
Niño er een tweede piek zal plaatsvinden. Deze zou wel 
eens de krachtigste El Niño ooit kunnen worden, zelfs 
nog krachtige dan die van 1997. 

Een dergelijke sterke tweede piek komt maar zelden 

voor. Alleen van 1986-1987 zijn er meetgegevens ; de 
winter van 1986-1987 was een zeer koude en sneeuwrij-
ke winter in west Europa en het had niet veel gescheeld 
of er was een Elfstedentocht verreden.  

Conclusie. 

Op grond van het feit dat in de afgelopen zeven 

jaar vier winters kouder dan normaal waren, met 

als waarschijnlijke verklaring het versneld smelten 

van het Noordpoolijs en de geringe activiteit van 

de zon, alsmede de invloed van El Niño, is het 

waarschijnlijk dat de komende winter 2015-2016 

een bovengemiddeld strenge winter gaat worden. 

 

 

Buurtpreventiegroep 

Beemte-Broekland 
Zoals je in de Ratelaar van november heb kun-

nen lezen zijn wij gestart met een 

“buurtpreventie WhatsApp groep”.  

Na de publicatie van deze Ratelaar staat de tel-

ler van deze groep momenteel  op 25 personen, 

een mooi aantal. Mochten er nog mensen zijn 

die hier ook deel van uit willen maken dan gaar-

ne een mailtje met je mobile telefoon nummer 

naar: 

 willen@beemte.nl 

Hoe meer mensen zich aanmelden hoe beter de groep zal functioneren en hoe veiliger de 

Beemte zal worden. 
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door Godfried Bomans 

 

Boven, in het topje van de kerstboom, stond een 

engel. Hoe zij daar gekomen was, dat kon zij zich 

met de beste wil niet meer herinneren. Zij had nog 

een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, 

waaruit zij opeens door een kleine hand in, een zee 

van licht getild was. Het was een glorieuze geboor-

te geweest en sinds dat ogenblik was zij altijd ge-

lukkig geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar 

één avond geduurd, maar voor een Kerstengel is 

dat een eeuwigheid, dat begrijp je wel. 

 

Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerst-

feest slechts een enkele avond duurt en dat die al 

bijna voorbij was. Zij stond, met een blikken knipje 

aan de boom bevestigd, zachtjes heen en weer te 

wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de 

lichtjes der kaarsen, die beneden haar brandden. 

 

En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere 

volgden. 

 

Het werd steeds donkerder om haar heen en ten 

laatste zag zij niets dan de zwarte nacht. De engel 

nieste, want de walm der gedoofde kaarsen prikkel-

de in haar neus. In het begin dacht zij dat het een 

grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij 

tot nadenken. "Ik had beter moeten opletten, toen 

het nog licht was," dacht zij spijtig, "ik heb hele-

maal niet gekeken. ik herinner mij eigenlijk niets. 

Absoluut niets. Werd het maar weer licht." 

 

En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit 

licht. Grauw, groezelig en met tegenzin viel het 

door een groot, vierkant raam, en eer het ten volle 

ontloken was, kwam er een dienstbode in de ka-

mer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder. 

 

Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad 

van de planken vloer. Het was er verschrikkelijk 

koud, en buitengewoon ongezellig. In het begin 

dacht de engel weer: "Kom, kom het is maar een 

grapje," maar toen zij daar drie volle dagen en 

nachten in de naad van de houten vloer gekeken 

had, begon zij. zich ernstig ongerust te maken. 

 

En hoe langer zij over het licht van het vierkante 

raam nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit 

het mooiste was dat zij ooit gezien had. "Ik zal pro-

beren het je uit te leggen," sprak zij op een maart-

se dag tegen een muis, die juist voorbijkwam, 

"door een glazen gat in de hemel viel een verblin-

dend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het mooiste 

wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, 

hoe gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd 

erg onnozel: ik besefte het niet. Nu weet ik het. En 

nu is het te laat. Maar ik heb tenminste de herinne-

ring." 

 

"Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele 

tijd over te hebben nagedacht, "goedendag, ik 

moet verder." 

 

Op een dag kwam de meid op zolder en vond de 

Kerstengel in een schemerige hoek op de grond lig-

gen. En zij nam haar op en smeet haar in het ko-

lenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht te-

genover een somber kijkend stuk antraciet. Een 

week lang zweeg de engel, want zij vond dit geen 

gezelschap om tegen te praten. 

 

Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij 

zich niet meer inhouden. "Jullie hebben er geen 

flauwe voorstelling van;" sprak zij, "hoe het licht op 

zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó stra-

lend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt 

om mijn zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik 

heb nu tenminste iets om aan te denken." 

 

"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, 

"maar ik vind de verlichting hier ook heel redelijk." 

 

De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvat-

ting was het vruchteloos te spreken. 

 

Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in 

het huis woonde, in het kolenhok. En toer hij de 

engel zag nam hij haar op en, wierp haar in de vuil-

nisbak. Het was er aardedonker. De engel vatte 

haar,nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts 

op, doch toen het drie dagen lang donker bleef, zó 

pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak een hand 

voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij 

dacht en, zij dacht, en ten laatste kon zij het niet 

meer houden en riep: "Is hier soms iemand om 

naar mij te luisteren?" 

Kerstverhaal, de engel 
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"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te 

flauw is." 

 

En de engel vertelde van het verblindende licht in 

het kolenhok en hoe verrukkelijk het daar geweest 

was. "Ik was te dom," besloot zij met een zucht, 

"om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie 

het helemaal in." Het stuk spiegelglas zweeg, want 

het had zoveel ijdelheid in zijn leven gezien, dat het 

wat eenkennig geworden was. 

 

Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat 

schemerig was, kwam de vuilnisman voorbij. Hij 

sloeg het deksel op en zag de engel liggen. Nu is 

het altijd prettig een engel te ontmoeten, doch als 

men vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. 

En hij stak de engel in zijn zak en gaf haar 's 

avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, "voor 

de Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman 

borg de engel in een kartonnen doos en zette de 

doos in de kast. 

 

"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben 

gelegen, "is hier iemand?" 

 

Maar er was niemand in de doos dan het houtwol 

waarin de engel lag; en houtwol, dat weet je, heeft 

een zwijgzame aard. En dat was maar heel goed, 

want, de engel had eigenlijk helemaal niets te ver-

tellen. Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar 

oude vuilnisbak, zij zag er niet meer licht in dan in 

de kartonnen doos waarin zij nu lag: het was in 

beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij be-

greep dat het niet zwarter meer kon worden, liet zij 

het verleden varen en dacht aan de toekomst. 

 

En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoel-

de zich blij en vol verwachting. Alle spijt en alle 

wrok weken uit haar hart, en zij lag stil en met 

open ogen te wachten op de kleine hand, die haar 

omhoog zou heffen uit het duister naar het licht. 

 

En de hand kwam en hief haar omhoog naar het 

topje van een kerstboom. De Kerstboom was veel 

kleiner dan die van het vorig jaar en er brandden 

ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel niet. 

Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wieg-

de zij zacht heen en weer en keek door haar gazen 

vleugels naar de fonkelende versierselen van de 

boom. "Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. Maar 

laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voor-

bij. En dan wil ik alles gezien en alles geweten heb-

ben." 

 

En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde 

dwars door de takken naar beneden. En zij zag, de 

vuilnisman staan, in een nieuw pak gestoken, zijn 

vrouw,en hun beider kind, met een blauwe strik in 

het haar. En de ogen van het kind keken strak en 

regelrecht in een klein, open huisje, waarin ook een 

man, een vrouw en een kind te zien waren, maar 

véél en véél kleiner, en verder een os, en een ezel, 

zo groot als, de beestjes in een speelgoeddoos. 

 

Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok 

van het huisje, was een engel bevestigd als zij, met 

dezelfde gazen vleugels en hetzelfde lint met de 

handen ophoudend als zij in haar eigen handen 

hield. En nu voor het eerst kon zij de woorden le-

zen, die erop stonden: "Glorie aan God en vrede op 

aarde aan de mensen van goede wil." 

 

En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de 

eenzame engel boven in de boom, die zich zo lang 

verlaten en verongelijkt had gevoeld. "Ik heb een 

Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu kan 

mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij 

ook zullen overkomen, ik heb mijn schat bij mij en 

niemand kan mij die ontnemen." 

 

En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in 

het vierde jaar brak zij af van de boom en kwam in 

een blokkendoos terecht, en van hier uit belandde 

zij in de lappenmand. En tenslotte woei zij in de 

tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op 

haar rug naar de jagende wolken te kijken. En zij 

voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag 

na dag; maar zij hield het lint stevig vast en, er 

was geen bitterheid in haar. Want zij wist dat zij 

een wezen was; bestemd om dood te gaan, doch 

uitverkoren om de Goede Boodschap tot het einde 

te bewaren. 
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Sportvereniging Dio Beemte, nieuws 

We gaan een feestje vieren!  

Dio Beemte bestaat 17 januari 2016 50 (!) jaar! 

Op zaterdag 16 januari gaan we dat gezellig vieren bij  

Dorpshuis Ons Huus. De jubileumcommissie is druk bezig om 

de avond te laten vullen met entertainment, muziek, hapjes 

en drankjes. 

Leden en hun partner (we vragen partners wel €10,- eigen 

bijdrage), trainers, ere-leden, MBDW commissie leden, oud 

voorzitters en oud leden zijn allen van harte welkom. Graag 

wel even aanmelden dat je komt via jubileum@diobeemte.nl 

Op zoek naar… 

De jubileumcommissie is nog steeds op zoek 

naar oude foto’s, leuke verhalen en anekdotes 

van en over Dio Beemte. 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. 

 

Zie foto gymuitvoering 2007 

Nieuwe trainster Senioren Gymfit 

Sinds september van dit jaar heeft de Senioren 

Gymfit groep een nieuwe trainster, Henrike de 

Groot. Zij is geen onbekende van Dio. In het verle-

den heeft zij de gymjeugd van Dio getraind. 

Wij wensen Henrike en haar groep veel sportplezier 

toe. 

 

De senioren gymfitgroep traint elke woensdag van 

19.15 uur tot 20.30 uur.  

 

Op de website www.diobeemte.nl vind u meer  

informatie. 

mailto:jubileum@diobeemte.nl
mailto:info@diobeemte.nl
http://www.diobeemte.nl
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Zijactief de Vecht 

De laatste bijeenkomst in 2015 is de kerstavond op 16 december. Ditmaal verzorgd door een groepje 

dames uit Twello. Alle leden hebben een uitnodiging gehad. De invulling van de avond is voor ons een 

vraagteken maar het zal zeker een fijne avond worden.  

Het afgelopen jaar hebben we leuke en interessante bijeenkomsten gehad en ze werden druk bezocht. 

Ook de zomeractiviteiten zijn goed verlopen. Dank aan allen die zich hier voor in hebben gezet. Na-

mens het bestuur van Zijactief wil ik iedereen goede feestdagen toewensen en voor het nieuwe jaar 

veel geluk en gezondheid. 

In het jaar 2016 starten we op 20 januari 2016 met onze jaarvergadering met de diverse verslagen. 

Na de pauze is er een programma die u zeer verrassend zult vinden. Ik wil er nog niet veel over ver-

tellen maar komt allen! Vanaf 19.45 uur is er koffie/thee en een oliebol. Locatie de Groot. 

Ook wil ik alvast vermelden de bijeenkomst 17 februari 2016. Onze gast is mevrouw van der Leeuw. 

Zij is gynaecoloog in het Deventer ziekenhuis. Ze komt ons o.a. iets vertellen over de stichting 

“Vrouwen voor Vrouwen in Nepal”. Als vrijwilligster helpt ze vrouwen in Nepal. 

Ook deze avond begint om 20.00 uur en de zaal is vanaf 19.30 open. Locatie de Groot. Neem gerust 

een introducé mee. Verdere info en foto’s op de pagina Zijactief van www.de-vecht.nl  

 

Tot ziens,  

Groetjes Janny. 

zaterdag 19 december 2015, van 13.00 tot 19.00 uur.  
 

Heeft U iets te verkopen, bent U creatief, wilt U iets delen, wilt U  ………  kom dan naar de Winterfair, om 

in een gemoedelijke sfeer een financieel steentje bij te dragen aan de Wilhelminakerk. 

 

U kunt gratis een tafel – 75x150 cm- krijgen als de opbrengst voor de Wilhelminakerk is anders is de 
huur € 25,00 per tafel. 

 

Buiten is er ook ruimte te huur, geef dan de vierkante meters op die u denkt nodig te hebben, in principe 

is alles mogelijk in goed overleg. 

 

U kunt zich opgeven tot woensdag 16 december 2015 of heeft u vragen informeer dan bij: 

 

Tootje Vos 055 3121520 of  t-vos@live.nl 

Gerrie  Dijkstra   0627486555 of gerrie.dijkstra@hetnet.nl 

 

Uiteraard wordt voor de inwendige mens gezorgd: oliebollen, thee, koffie, glühwein enz. 

Winterfair Wilhelminakerk 

http://www.de-vecht.nl
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Expositie cursisten Rein de Groot 

 

Rein de Groot  is glazenier en zijn atelier is in Beemte Broekland. 

Meer dan 20 jaar geeft hij cursussen in onder andere, glas-in-lood, Tiffany, brandschilderen, fusing, 

hotpot,  kralen maken. 

In de loop der jaren zijn vele cursisten  bij hem in de leer geweest en hebben mooie en uiteenlopende 

kunstwerken gemaakt. 

Gezamenlijk  hebben  die ook meerdere  grote kunstwerken gemaakt onder supervisie van de meester  

glazenier. 

Bijvoorbeeld een drieluik glas-in-lood paneel, met de titel Monnikenwerk gemaakt in 2009 en ter ere 

van  200 jaar Koninkrijk in 2014 een enorme Koningslamp. 

 

Een jaar of twee geleden opperde Rein: 

"zou het niet leuk zijn van al die werken van cursisten een expositie te houden" 

Deze opmerking is blijven hangen, daarom hebben cursisten zijn 65ste verjaardag aangegrepen om 

hem te verrassen met een expositie van diverse glaskunstwerken, die in zijn atelier in de afgelopen 

20 jaar gemaakt zijn. 

De expositie wordt 28 december om 11.00 uur geopend. 

Wij hopen op  veel belangstelling, zodat het voor hem onvergetelijke dagen zullen worden. 

Toegang is gratis en de koffie staat klaar. 

Comité  Rein 65 

Expositie 

DEZE EXPOSITIE  IS 28 en 29 DECEMBER  A.S.  VAN 11.00 TOT 17.00 UUR   IN 

BUURTHUIS MAASSTRAAT 
Maasstraat 4 

7333 JG Apeldoorn. 
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                                                                            De brocante deel 

 

Kerst workshop en kerst markt 
 

 

Op 19 December organiseren wij bij de brocante deel een kleine kerstmarkt. 

Onze deel is dan geheel in kerst sfeer ingericht en er zullen een aantal kraampjes zijn. 

U kunt o.a. eigengemaakte appelmoes en jam kopen maar ook heerlijke potten stoofperen die  lekker 

zullen smaken bij het kerstdiner. 

Uiteraard zullen er ook zelf gemaakte kerstdecoraties te koop zijn. 

Verder zal er een heus kerstdorp te bezichtigen zijn van talloze miniatuur kerkjes, huisjes enz. 

Op een klein terrasje kunt u onder het genot van gezellige kerstmuziek een hapje en drankje nuttigen. 

 

Tijdens deze kerstmarkt geven wij ook een workshop. 

Wilt u hier aan deelnemen geef u zich dan op voor 1 December 

We gaan een hoorn des overvloeds maken die mooi zal staan op een dressoir of kan liggen op een ta-

fel. 

De kosten van de workshop bedragen € 35,00 

Hier zitten alle materiaal kosten en koffie met wat lekkers bij inbegrepen. 

Er zal een workshop zijn om 10.00 uur en 14.00 uur. 

Geef u tijdig op want vol is vol. 

 

Geertje Bovendorp     06-40023324 

Jet Wijngaards           06-23083191 
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De resultaten van de competitie (4 periodes), van Biljart Vereniging Ons Huus. 

 

De afdelingskampioenen 2015 zijn  

Groep A. J. Bakker 77 punten 

Groep A. Doppenberg 62 punten 

Groep C. L. Veldhuis 78 punten 

Groep H. Kieskamp Sr 68 punten 

 

De afdelingskampioenen 2015 en de winnaar 2014 (Henk Homan) spelen om de wisselbeker. 

Na 4 speelavonden gaf dat het volgende resultaat. 

 

1 A. Doppenberg 10 punten. remise 

2 H. Kieskamp Sr 10 punten. remise 

3 C.L. Veldhuis  8  punten 

4 J. Bakker  8  punten. 

5 H. Homan  4  punten. 

                      

           

  Biljart Vereniging Ons Huus / uitslag 1e t/m  4e periode 2015     

                      

Speler Aantal Gem Gem Gem Gem Jaar Punten Hoogste Hoogste Temaken 

  wedstr 1P.  2 P 3 P 4 P gem totaal serie partij Car. 2016 

W.Bouwmeester 60 159 140 153 140 148 49 16 1,83 47 

J.Broekhuis 60 155 189 161 174 170 69 19 2,94 53 

A.Velthoen 60 146 163 150 151 153 45 20 3,3 50 

J.Bakker 60 143 157 161 167 157 77 16 3,13 53 

E.Bellert 30 110 114 0 0 112 27 10 2,11 38 

B.Koller 60 143 127 128 119 129 42 15 2,93 41 

G.Wijnbergen 60 139 124 129 122 129 49 12 1,76 41 

A.Doppenberg 60 141 129 119 118 127 62 12 1,69 38 

J.vd Heuvel 60 124 107 133 127 123 59 12 1,52 41 

H.Kieskamp jr 60 104 120 102 109 109 51 18 2,53 35 

L.Veldhuis 60 110 95 124 121 113 78 17 1,46 41 

M. v Binsbergen 60 87 106 106 101 100 52 14 1,65 35 

H.Homan 60 78 93 86 80 84 54 7 1,35 31 

H.Kieskamp sr 60 78 78 84 78 80 68 7 1,45 31 

P.v Voorst 60 72 78 82 80 78 61 8 1,26 31 

H. Gerritsen 60 89 78 79 77 81 57 8 1,19 29 

Competities 

Op 19 oktober 2015 is een beslissingswedstrijd gespeeld. 

          Het eindresultaat daarvan is geworden. 

          1 H. Kieskamp Sr. 

          2 A. Doppenberg, 

          3 C.L. Veldhuis/J. Bakker. 
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE  
 

Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat om rookworsten en balkenbrij 

te verkopen. Zo ook weer dit jaar! Ook is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven indien u de 

jeugd van VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van het jeugdkamp zo laag 

mogelijk te houden. 

 

De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt: 
 

ROOKWORSTEN  PER STUK € 3,00 
 3 STUKS € 8,00 

 
BALKENBRIJ ± 1 KG (vacuüm) € 4,25 

 ± 3 KG (vacuüm) € 12,00 
 
De rookworsten en de balkenbrij worden geleverd door Keurslager “De Adelaar”. 

 

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

tact opnemen met  

 

jeugd@svvenl.nl  of 

John Overvelde (06-27108655)  of 

Ingrid Lieferink (06-18945187) 

 

De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op zaterdag 16 januari 2015 tussen 10 

en 11 uur bij VenL.     

mailto:jeugd@svvenl.nl
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Op zaterdag 12 december wordt de grote kastanje-

boom in De Vecht weer omgetoverd tot een reus-

achtige kerstboom, die tot in de wijde omgeving te 

zien is. Vanaf 18.45 uur starten de activiteiten voor 

de schoolkinderen en komt de Kerstman om toe te 

zien of de ontsteking van de kerstboom op de juiste 

manier plaatsvindt. Dit jaarlijkse evenement is al-

tijd een erg gezellig samenzijn waarbij iedereen van 

harte welkom is.  

 

Grootste kerstboom van de omgeving 

Al jaren achtereen wordt in De Vecht in de weken 

voor kerst de grote kastanjeboom bij de brug om-

getoverd tot de grootste verlichte kerstboom in de 

wijde omgeving. Dankzij de belangeloze inzet van 

Arnold Mekelenkamp van Kuiphuis Kraanverhuur is 

het mogelijk om de lampjes in de boom te hangen.  

 

Programma  

Deze avond wordt georganiseerd door Plaatselijk 

Belang De Vecht en Omstreken. Het programma 

begint met een lampionnentocht waarvoor rond 

18.45 uur wordt verzameld op het schoolplein aan 

de Kerkstraat. Aangekomen bij de boom zal deze 

onder het genot van een oliebol en een glaasje 

glühwein of warme chocolademelk ontstoken wor-

den. Er zal ook verkoop van oliebollen en kerst-

kaarten plaatsvinden; met deze inkomsten hoopt 

Plaatselijk Belang De Vecht nog vele jaren te kun-

nen genieten van deze prachtige en indrukwekken-

de kerstboom.  

 

Tijdelijke afsluiting Kerkstraat 

Vanwege de veiligheid wordt de Kerkstraat (vanaf 

de school tot aan de brug) deze avond tussen 

17.00 en 22.00 uur afgesloten zijn. 

De Vecht weer in kerstsfeer 
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                                   “Verruim je blikveld” 
 

Sinterklaas  

“Het Sinterklaasfeest vieren passend bij onze kernwaarde samenwerken” 

In de laatste periode van het jaar wordt er natuurlijk ook op de Antonius uitgekeken naar het Sin-

terklaas- en Kerstfeest. 

Op maandag 16 november hebben alle kinderen en ouders zich verzameld in de centrale zaal van 

de  school  en  hebben  de  kinderen  de  vraag  gekregen  om  hulpsinterklaas  te  worden.  

Wij hebben hier zoveel meer t.o.v. vele, andere kinderen op deze wereld. Wij hebben allerlei speel-

goed en denken niet na over dagelijkse spullen als een tandenborstel en tandpasta. Vanzelfspre-

kendheden die op andere plekken op deze wereld niet zo vanzelfsprekend zijn. En hoeveel kinderen 

moeten het niet doen, zonder de zorg van ouders? Alle kinderen gaan daarom samenwerken met 

Sinterklaas en zorgen voor een vrolijk versierde doos met daarin allerlei bruikbare spulletjes. Edu-

kans zorgt ervoor dat deze dozen op de juiste plek terecht komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen zijn actief betrokken bij het versieren van de dozen. De jongere kinderen worden ge-

holpen door de oudere kinderen uit de midden- en bovenbouw. Samen beleven ze daar ook veel 

plezier aan.  

 

Antonius de Vecht Kerkstraat 36, 7396 PH, de Vecht 055-3231369  www.antonius.skbg.nl 
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Samenwerken tussen ouders en school 

De afgelopen periode zijn we de dialoog aangegaan met ouders over het thema “samen- werken aan 

opvoeding en onderwijs”. Dit hebben we gedaan a.d.h.v. prikkelende 

stellingen. Samen hebben we wederzijdse verwachtingen en opvat-

tingen gedeeld. 

Het was een waardevolle avond waarin bleek dat  het met elkaar in 

gesprek gaan, essentieel is om verwachtingen goed op elkaar  te 

kunnen afstemmen. Maar ook om elkaar beter te leren kennen. 

 

Ouders denken op deze manier mee met het onderwijs  

en geven mede vorm aan het onderwijs op de Antonius.  

Naast meedenken hebben  we ook veel ouders die  

meedoen en meewerken. Zo is er o.l.v. een ouder ook  

een muziekles gegeven en is er vrolijk gezongen over Sint  

en Piet. 

 

 
De kinderen kijken goed mee op het muziekblad en oefenen goed om het uit het hoofd te leren, 

zodat ze uit volle borst kunnen zingen bij het bezoek van Sinterklaas op de Antonius op 3 december. 

 

Rekenen in de middenbouw 

Binnen de middenbouw werken we sinds kort aan een onderzoek m.b.t. de rekenlessen. Door op een 

andere manier gebruik te maken van de methode willen we nog beter tegemoet komen aan de ver-

schillende instructiebehoeften van de kinderen. De kinderen zijn gestart met een toets en waren daar-

bij intensief aan het werk. Vervolgens wordt er aan de rekendoelen gewerkt en wordt er zeer gericht 

instructie gegeven. Soms voor de gehele groep en ook in kleinere instructiegroepen. De eerste erva-

ringen van de kinderen en leerkracht zijn positief. Onze eerste indruk is dat kinderen actiever betrok-

ken zijn en veel gemotiveerder en bewuster aan hun eigen leerdoelen en ontwikkeling werken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De kinderen zijn zeer gemotiveerd gestart aan de toets en zijn enthousiast betrokken bij dit onder-

zoek. 
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