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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
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Van de redactie

Beste lezers,
Voor u ligt weer een Ratelaar vol weetjes en nieuws om lekker in te lezen!
Over dingen die gebeurd zijn of in de planning staan. Zoals het volleybaltoernooi of de fietstocht georganiseerd door de Actief Ons Huusgroep.
Ik noem nog even de facebookpagina van Ons Huus, waar altijd het laatste nieuws in wordt gezet.
Ik vond nog een leuke facebookpagina: taarten van clair. Clair zit aan de Bekendijk in Terwolde
en maakt prachtige taarten. Een aantal Beemtenaren en Broeklanders hebben hier als van geproefd!
Ik wil u ook nog even melden dat er de laatste tijd weer gestolen is in ons gebied. Gewoon
overdag, dus: schuren en deuren op slot als je niet in de buurt bent.
En een beetje op elkaar letten.
Dan wordt het vast weer een mooie zomer!
Namens de redactie veel leesplezier!
Miek v.d. Pangaard

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

Het redactieteam bestaat uit:

Di 3 + wo 4 nov

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

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

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juni 2015 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2014-2015: De Ratelaar
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Het bestuur van de Oranjevereniging wil een aantal zaken
onder de aandacht brengen.
Leden gratis!

Tijdens het gehele weekend zijn vanaf heden alle feestavonden gratis toegankelijk voor leden. Dit betekend dus meer voordeel voor de leden. Daarnaast willen wij niet-leden erop attenderen dat het mogelijk is lid te worden van de Oranjevereniging. Opgeven voor lidmaatschap kan via ons e-mailadres
ovbbeo@gmail.com. Voorafgaande aan het feest komt een van onze trouwe vrijwilligers langs om uw
lidmaatschapskaart te bezorgen.

Optocht

Elk jaar genieten wij als bestuur van de optocht. De deelname aan de optocht brengt veel plezier, maar
het is ook een genot om te zien hoe een ieder zich inzet om de optocht mooi te maken, zodat het een
plezier is om naar te kijken. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van het buurschap Beemterweg/
Kraaienjagersweg. Zij zijn al meerdere malen met de eerste prijs naar huis gegaan. Natuurlijk zou het
voor zowel hen als de toeschouwers een genoegen
zijn om te zien dat er meer concurrentie komt.
Daarom een oproep vanuit het bestuur aan alle
buurtschappen, vriendengroepen en families om
mee te doen aan de optocht en te laten zien hoe
creatief, vindingrijk en actueel Beemte is door
mee te doen aan onze jaarlijkse optocht. Dus kom
en verras alle Beemtenaren en andere toeschouwers met jullie creatieve wagens, zodat we een
mooie en lange optocht kunnen behouden!

Kraanwedstrijd op zaterdagmiddag

De afgelopen jaren hebben wij een zoektocht op
touw gezet naar de beste kraanmachinist van
Beemte. Op zaterdag 8 augustus vanaf 15.00 uur
zal de vierde editie van deze wedstrijd worden gehouden. De deelnemers zullen wederom hun kwaliteiten demonstreren tijdens een nieuw spectaculair onderdeel. We nodigen u allen uit om te komen kijken.
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Ons Huus en tradities

Op Koningsdag keek ik, zittende op het terras van Ons Huus, om me heen. Het terras zat vol, de volwassenen zaten gezellig te kletsen en de kinderen vermaakten zich prima met de berg geel zand die
bedoeld was voor het maken van zandkastelen. De meeste aanwezigen hadden eerder die dag meegedaan aan het fotospel dat de Aktiefgroep van Ons Huus had georganiseerd in de kern van de
Beemte. Anderen waren later aangeschoven en hoorden de enthousiaste verhalen van de beeldzoekers met genoegen aan. Ik keek om me heen en bedacht me dat het mooi zou zijn wanneer de Aktiefgroep ieder jaar een activiteit zou organiseren op Koningsdag en wanneer we ieder jaar zouden
kunnen beginnen met het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus. Een oude Nederlandse
traditie, het vieren van de verjaardag van onze Koning(in), was in een nieuw jasje gegoten en dat
jasje kleurde prima bij het vernieuwde dorpshuis en de verse kopjes koffie met tompoucen, de koele
drankjes, de overheerlijke friet en de beheerders die blij verrast (en ook een beetje overdonderd) waren met de goede opkomst. Vroeger stond ik op
het schoolplein op Koninginnedag het Wilhelmus te
zingen en speelden we kinderspelletjes na afloop,
nu zong ik datzelfde lied op de stoep van Ons
Huus. Dat de traditie weer nieuw leven werd ingeblazen in Beemte Broekland voelde goed.
Tradities binden ons met elkaar, de rituelen die
erbij horen geven ons houvast en tradities zijn ook
onze verbinding met onze voorouders en onze geschiedenis. Iedere streek en ieder land heeft immers eigen tradities. Iedere familie heeft vaak ook
eigen tradities. Wij eten bijvoorbeeld thuis iedere
zondag warme broodjes en iedere Hemelvaartsdag
gaan we fietsen op de Hoge Veluwe.
Ons Huus is in de loop der jaren ook bol komen te
staan van tradities en de rituelen die daarbij horen. Het vieren van de verjaardag van Sinterklaas
gebeurt bijvoorbeeld al jaren in Ons Huus. En traditiegetrouw speelt Rein de Groot dan op de accordeon. Ook de fiets/auto-puzzeltocht is inmiddels
een traditioneel georganiseerde activiteit die de
mensen uit Beemte Broekland weer extra verbind.
Dit schrijvende bedenk ik me dat het een leuk idee
zou zijn al de tradities die rondom Ons Huus zijn
ontstaan te verzamelen en op te schrijven ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van het
dorpshuis. Ik denk dat ik daarvoor binnenkort eens
contact op moet nemen met Frits Bouwmeester….
Gelukkig zijn tradities niet gestolde stukjes verleden maar worden ze ook telkens weer opnieuw
vormgegeven en kan iedere volgende generatie
met gemak aanhaken bij de tradities.
De verjaardag van onze Koning vieren bij Ons
Huus kan een nieuwe traditie worden. Het klussen in en rondom Ons Huus op de 1 e zaterdag van de
maand is dat immers inmiddels ook al geworden. Op 2 mei waren er weer 10 enthousiaste vrijwilligers actief die er, onder andere, voor gezorgd hebben dat de verlichting van het sportveld het weer
doet, de vloer van de sportzaal geboend is, het podium en de koeling opgeruimd is en het onkruid
verdelgd is. De volgende klussendag staat gepland voor 6 juni aanstaande en dan zal de achterplaats
weer eens geveegd moeten worden, de verwarmingen in de kleedruimtes zullen stofvrij gemaakt worden, er moet een boom omgezaagd worden die in de weg staat en de ramen van de sportzaal zullen
gelapt worden. Misschien zit er een klusje bij waar u goed in bent en lijkt het u leuk en zinvol om een
bijdrage te leveren aan het voortbestaan van Ons Huus? Kom dan gerust op 6 juni ’s morgens naar
het dorpshuis! De koffie staat om 9 uur klaar! Bedenk dat we erg blij zijn met een ieder die met frisse
moed de schouders eronder zet voor Ons Huus! Er blijft genoeg te doen.
Hierboven noemde ik de puzzelrit al even. Ook dit jaar kunt u meedoen, met de auto of de fiets, aan
de puzzelrit die op 5 juli georganiseerd zal worden door de zeer actieve en gemotiveerde Aktiefgroep
van Ons Huus. Noteer het alvast in uw agenda. Het is ieder
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Ons Huus en tradities
jaar weer een succes - gezelligheid is gegarandeerd! Elders in deze Ratelaar leest u de details
over deze activiteit.
Elders in deze Ratelaar kunt u ook minder goed
nieuws lezen. Jeanette moet, helaas, haar werk
als beheerder van Ons Huus om gezondheidsredenen staken. Dit kwam, ook voor ons als bestuur, niet als een klap bij heldere hemel maar
toch hadden we niet verwacht dat ze zo’n definitieve keuze zou moeten maken. We begrijpen
haar beweegredenen overigens heel goed – met
je gezondheid mag je immers niet sollen! We
vinden het ontzettend jammer dat ze stopt
maar begrijpen het dus zeker wel! We willen
haar, ook vanaf deze plek, bedanken voor haar
aanstekelijke enthousiasme en haar inzet en
hopen voor haar dat ze na een periode van rust
weer met ons een drankje drinkt op het terras
van Ons Huus en kan beamen dat ze weer de
oude is! Ook haar man Jan willen we bedanken.
Hij was ook regelmatig te vinden in het dorpshuis en was én is Jeanette’s steun en toeverlaat. Bedankt! Het ga jullie goed!
Je zou heel cynisch kunnen roepen dat ook dat
een traditie is geworden: beheerders komen en
beheerders gaan…. Gelukkig zijn wij positief ingestelde mensen en is ook Ronald Amse een
positief ingestelde man! Wij, zowel het bestuur
als

hij

tie
en

Ronald, zijn van mening dat je geen positief resultaat bereikt door negatief te denken. Ronald blijft
zich dan ook met enthousiasme inzetten voor het
welslagen van de doorstart van Ons Huus ook nu
het zonder Jeanette zal moeten stellen. Hij is oplossingen aan het bedenken voor het personeelstekort dat nu zal ontstaan en zal een manier moeten vinden om nu verder de kar te kunnen gaan
trekken zonder Jeanette. We hebben al aangegeven dat we hem, zeker ook in de komende periode, willen helpen waar mogelijk. We zijn in ieder
geval blij dat hij de schouders eronder blijft zetten!
Omdat De Ratelaar, net als altijd en dus de tradivolgende, niet verschijnt in de maanden juli en
augustus wil ik u, ook namens Mettie, Toon, Henk
Arnold, een fijne zomer toewensen! Misschien zien
we u binnenkort (weer) eens op het terras van
Ons Huus?!?
Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging
Ons Huus,
Jacintha van der Zouw
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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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Sport- en Spelmiddag afgebroken door regen- en onweersbuien!
Het was spannend vandaag op Sportpark ’t Hul. Blijft het droog of blijft het niet droog?! Vandaag was
namelijk de traditionele spelletjesmiddag die elke meivakantie wordt georganiseerd. Tijdens het opbouwen vanochtend moesten we alle zeilen bijzetten om de wind(vlagen) te trotseren. Maar gelukkig
scheen de zon regelmatig en
bleef het droog. Maar liefst 70
kinderen van de basisscholen uit
o.a. De Beemte en De Vecht (en
gasten van buiten genoemde
plaatsen) verzamelden zich om
13.30 uur bij VenL. Na een welkomstwoordje verspreidden de
kinderen met begeleiders zich in
groepjes om zich uit te leven in
onderlinge wedstrijdjes voetbal
en allerlei andere spelletjes
waaronder flessenvoetbal, penalty schieten, zaklopen, skippyballenrace en natte sponzen
gooien. Er was ook een springkussen. De jongens en de meis-

jes konden zich heerlijk uitleven tot ongeveer 15
uur. Toen barstte het slechte weer los. Gauw naar
binnen voor ranja en een snoepje. Toen de lucht
enigszins geklaard was, zijn we snel weer naar
buiten gegaan. Maar helaas was dat maar van korte duur. Weer barstte het slechte weer los maar
nu vergezeld van onweer. Gauw weer naar binnen.

Daar hebben we besloten de
middag niet meer voort te zetten
buiten. De kinderen hebben toen
allemaal hun buiken gevuld met
frietjes en een frikandel . Ondanks het abrupte einde van de
spelletjesmiddag was het een
hele gezellige boel op Sportpark
’t Hul.
Nogmaals iedereen die heeft geholpen om deze middag tot een
succes te maken: enorm bedankt
voor jullie hulp! Hopelijk weer tot
volgend jaar allemaal!
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Het weer in de Beemte...
willem@beemte.nl

Metingen tot en met 19-05
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

Het weerverloop van de lente
2015 t.o.v. 2014
De lente van 2015 loopt al weer op zijn eind, veel mensen
klagen de laatste tijd over de lage temperaturen, hoe zit
dat eigenlijk t.o.v. de lente van 2014. Nou kouder dan in
2014 is het in ieder geval wel, de gemiddelde uurlijkse
temperatuur is 2.1 graden lager dan in 2014. dat is best
een groot verschil.
Wel was de lente van 2015 in de Beemte droger, in 2014
stond de regenmeter op 183.4 mm, op dit moment staat
hij op 123.9 mm, en dan nog 11 dagen te gaan.
De lente van 2015 is wel minder zonnig verlopen, hadden
wij in 2014 807 uren zon, op dit moment is dat 657 uur.
Met de wind is er niet veel verschil, de meest voorkomende windrichting in 2015 is ZW, 26%, in 2014 was dat ook
het geval echter toen was dat iets minder.
Een verschil is er wel, in 2015 hadden wij een windstoot
van 25 m/s en dat was enkele jaren niet meer voorgekomen.
Hoe het verder gaat moeten wij afwachten, wel kunnen
wij de statistieken er op na slaan en dan krijg je de volgende conclusie:
Op grond van langjarige statistieken wordt de komende
zomer van 2015 warmer en krijgen we meer zon, maar
wellicht ook iets meer neerslag. Omdat het echter langjarige gemiddelden betreft kan elke afzonderlijke periode er
in positieve of negatieve zin uitspringen. Maar puur op
grond van de statistieken kunnen we wel vaststellen dat
de huidige zomers ( laatste 10 jaar) in Nederland
beter zijn dan die van de
voorgaande decennia. Al
met al hoopgevend
nieuws voor 2015 en de
nabije toekomst
Afwachten dus maar!

Weerspreuk van de
maand:
Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij.
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50+ reis 20-05-2015
om 8:30 stonden 45 enthousiaste bewoners uit Beemte en omgeving klaar om te vertrekken ,
Dit keer ging de reis naar het gevangenis museum in Veenhuizen
Daar werden we ontvangen met koffie en gebak
Nadien nam een gids ons mee met een rondrit door het dorp ,
dit was erg interessant ,en gaf de nodige uitleg en vertelde met veel passie
Vervolgens werden we in 3 groepen verdeeld,en kregen we met een gids een rondleiding door het museum
Onder tussen had ieder trek gekregen en stond er een uitgebreide lunchbuffet op ons te wachten
De soep,en verschillende broodjes smaakte erg goed
Toen was er een uurtje vrije tijd om rond te lopen of wat te kopen in het winkeltje
om 15:30 stond de bus weer klaar om te vertrekken richting de Beemte,
via een mooie omweg en een
verloting waren we om 17:00
weer terug
Daar werden we hartelijk ontvangen door de
"medewerkers"van ons huus en
hebben we genoten
van een warme maaltijd
Na een vollebuik en veel gezelligheid ging ieder voldaan naar
huis
Het was een mooie dag en hopelijk tot volgend jaar
jannette en joke
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks
Oude Beemterweg 1a
7341 PA Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121640
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Kidskerk
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag
van de maand Kidskerk in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk.

Vieringen in Vaassen
Zaterdag 6 juni een woord en communieviering met pastor D Brylak om 18.30
Zondag 14 juni Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zaterdag20 juni woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zondag 28 juni woord en communieviering met pastor W. Vroom
Vrijdag 3 juli vesperviering bij het afscheid van pastor Dorothea Brylak in Twello om 19.00uur
Zaterdag 4 juli woord en communieviering met pastor W Vroom
Vieringen in Twello:
Zondag 7 juni Vechtse viering Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde
Zondag 14 juni 10.00 Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 21 juni Eucharistie viering met pastoor P Daggenvoorde
Woensdag 24 juni Eucharistieviering met passtoor P Daggenvoorde om 18.30
Zondag 28 juni Eucharistieviering met pastor Sebastiaan
Maandag 29 juni eucharistieviering met pastoor P Dggenvoorde
vrijdag 3 juli afscheidsviering van pastor Dorothea Brylak om 19.00 uur
Zondag 5 juli eucharistieviering met pastor H Hofstede.
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken
Locatieraad en Pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap van de
H Antonius tel: 06-27380860 of 055-3231731
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in Beemte Broekland

Het was een gezellige dag Koningsdag 27 april 2015. Rond
de klok van elf uur verzamelden zich aardig wat mensen
rond het Dorpshuis. We begonnen met een kopje koffie
met een heerlijke tompouce. Aansluitend het hijsen van
de vlag en we zongen het Wilhelmus.

Daarna konden mensen zich inschrijven en gingen binnen
de bebouwde kom van de Beemte aan de wandel en opzoek naar de vragen van de fotopuzzeltocht. We kregen
veel leuke reacties en het weer zat gelukkig mee. Aansluitend konden de kinderen zandkastelen bouwen en ook dat
viel goed in de smaak. De hoofdprijs was een dag lang een
springkussen.

Het Dorpshuis bleef geopend en na de
prijsuitreiking bleven veel aanwezigen nog
gezellig even voor een hapje en een
drankje. Het was een zeer geslaagde dag
en namens de Aktief Ons Huus Groep bedankt voor uw aanwezigheid.
Met vriendelijke groet,
Aktief Ons Huus Groep
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AUTO EN FIETS PUZZELTOCHT
Doet u ook weer mee?

Ook dit jaar organiseert de Aktief Ons Huusgroep de jaarlijkse
fiets/autopuzzeltocht op zondag 5 juli a.s.
Aanvang puzzelrit:

13.00 uur voor fietsers
13.30 uur voor automobilisten

Kosten
jaar

:

€ 2,50 pp voor personen boven 12 jaar
€ 1,50 pp voor kinderen van 4 t/m 12
Gezin ( 2 ouders met 2 kinderen) € 7.50

Dit is inclusief een broodje kroket / kaassouffle na afloop.
Er zijn weer leuke prijzen te winnen.
Tevens is er een kleine verloting, loten kosten € 1
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Schoolreisje PCBO “De Beemte”

De Ratelaar - juni 2015 - Pagina 32

Schoolreisje PCBO “De Beemte”

Op schoolreis naar Hellendoorn
Op woensdag 20 mei was het dan eindelijk zover, we gingen met de hele school
naar Avonturenpark Hellendoorn! En wat troffen we het met het weer, een lekker
zonnetje, maar niet te warm. Tussen de middag kregen we frietjes met een frikandel
en drinken, dat werd snel opgeschrokt om maar zo snel mogelijk weer het park in te
kunnen gaan!
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Helaas zie ik mij genoodzaakt te beginnen met een vervelend bericht: Jeannette stopt om gezondheidsredenen per 1 juni. Elders in deze Ratelaar licht zij zelf haar besluit toe.
We begonnen samen vol enthousiasme aan dit avontuur en het is, vooral ook voor Jeannette ontzettend
vervelend dat ze nu de beslissing heeft moeten nemen om te stoppen. Ik respecteer haar beslissing volledig omdat gezondheid nu eenmaal boven alles gaat. Ook al kwam haar beslissing niet geheel onverwachts - het viel toch rauw op mijn dak. U zult begrijpen dat dit alles voor mij natuurlijk consequenties
heeft. Ik ben juist in deze periode druk met het bedrijf dat ik naast Ons Huus run, A& K Verhuur. Toch
weerhoudt mij dit er niet van om door te gaan op de weg die ik samen met Jeanette ben ingeslagen.
Omdat de tijd tussen de beslissing van Jeanette om te stoppen en het moment waarop ze ook echt
stopt kort is, ben ik nog zoekende naar oplossingen voor onder andere het opvullen van de uren waarop
ikzelf niet aanwezig kan zijn in Ons Huus. Ik zal mensen moeten aantrekken die, samen met mij maar
ook zelfstandig, Ons Huus kunnen laten draaien. Om eventuele piekmomenten op te kunnen vangen
ben ik bovendien op zoek naar mensen uit Beemte Broekland die kunnen en willen inspringen. Hierbij
doe ik dan ook een oproep aan een ieder, jong of oud, die geïnteresseerd is in deze vacature. Omdat ik
niet altijd in de gelegenheid ben om, in deze drukke periode, de telefoon te beantwoorden kunt u het
beste mij hiervoor via e-mail benaderen (info@onshuus.nl). U kunt het natuurlijk ook altijd telefonisch
proberen.
Na het besluit van Jeanette om te stoppen heb ik, vanzelfsprekend, ook de afgelopen maanden voor
mezelf geëvalueerd. In het kort komt het erop neer dat met name het cafébezoek in de weekenden tegenvalt. Wanneer er op een vrijdag- of zaterdagavond iets georganiseerd wordt is er, gelukkig, wel animo. In de visie van zowel het bestuur als ons zou Ons Huus vooral een ontmoetingsplek moeten zijn
voor de bewoners uit de buurt. Een plek waar men gezellig kan bijkletsen. Het is me nog niet helemaal
duidelijk waarom dit nog niet goed van de grond komt. Misschien komt het Ons Huus nog niet bekend
genoeg is of omdat de donkere avonden niet uitnodigen om de deur uit te gaan…? Voor tips sta ik natuurlijk altijd open.
U zult dan ook vast wel begrijpen dat wij niet voor 2 of 3 gasten een hele middag en avond open kunnen zijn. In de toekomst zullen er daarom waarschijnlijk een aantal wijzigingen komen in de openingstijden. Voor nu heb ik besloten dat vanaf heden we op zaterdag tot 20.00 uur open zullen zijn. Dit besluit heb ik mede genomen gezien het feit dat in de komende periode een aantal besloten feesten gepland staan in het dorpshuis. In verband met deze besloten feesten zouden we sowieso dicht zijn. Betreffende de openingstijden raad ik u aan (ook omdat in juli en augustus De Ratelaar niet verschijnt)
om de website en onze Facebookpagina goed in de gaten te houden.
In juni wil ik graag, bij voldoende belangstelling, 1 vrijdag (of bij veel belangstelling 2 vrijdagen) in de
maand een poolcompetitie opstarten. Daarnaast zal ik op 1 vrijdagavond in de maand een darttoernooi
organiseren.
De ‘Tien veur vier, tied veur bier-borrel’ zal verplaatst worden naar de laatste vrijdag van de maand en
zal niet om 16.00 uur maar om 20.00 uur starten.

Beste buurtgenoten,
Per 1 mei a.s. stop ik tot mijn grote spijt om gezondheidsredenen als
beheerder van jullie dorpshuis. Ik heb het afgelopen half jaar met
veel plezier en liefde het dorpshuis met vele van jullie opgeknapt en
tot een plek gemaakt waar iedereen zich weer meer dan welkom kan
voelen. Ik wens Ronald voor de toekomst veel succes en jullie vele
mooie evenementen, feesten en veel gezelligheid. Ik zal jullie zeker
nog eens tegenkomen en dit is dus geen afscheid maar tot ziens, ook
namens mijn gezin.
Met vriendelijk groet Jeannette Vonkert
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Ook al vallen de bezoekersaantallen op sommige dagen wat tegen – de aanvragen voor feesten en
partijen komen goed op gang en daar ben ik dan ook dik tevreden over. We krijgen gelukkig veel complimenten over onze gastvrijheid, de gezelligheid, de kwaliteit en de prijs. We hebben voor een aantal
mensen de totale catering uit handen mogen nemen voor hun verjaardag. Gezellige avonden waarop
iedereen ontspannen kon genieten van het feest. We hebben ook een aantal grote groepen mogen ontvangen die lekker een hapje kwamen eten in Ons Huus. Wat dat betreft zit Ons Huus dus duidelijk in
de lift.
Voor alle duidelijkheid vertel ik graag nog eens waarvoor u allemaal terecht kunt in Ons Huus:

Verse koffie/thee of een (gekoelde)
borrel in ons gezellige café of op
ons mooie terras
Een hapje eten op vrijdag, zaterdag
of zondag (zie ook onze menukaart elders in deze Ratelaar)
Snacks – van woensdag tot en met
zondag (o.a. patat, kroketten, frikadellen) – ook om mee naar huis
te nemen
Jubilea, bruiloften, andere feestjes
Het huren van een vergaderruimte
Het huren van het sportveld
Het huren van een ruimte voor bijvoorbeeld het geven van een
workshop
Catering (buffetten en hapjes) – zowel in het café als op locatie
Voor de komende activiteiten verwijzen wij u naar de agenda op onze website (www.onshuus.nl), het
evenementenbord naast
het dorpshuis of like
ons op Facebook zodat
u op de hoogte blijft
van alle nieuwtjes
(www.facebook.com/
dorpshuisonshuus)
Tussen 20 juli en 4 augustus 2015 zijn wij gesloten in verband met
vakantie.
Graag tot ziens in Ons
Huus!

Ronald Amse
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