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Algemene informatie/Agenda 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 

Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 

Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 

Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 

Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda  

Beemte-Broekland 
Plek Activiteit Tijdstip 

    

17 maart Het Kristal Met zuurstof op vakantie 14:00 

16 april  Dorpshuis BbvBB algemene ledenvergadering 

27 april, Maandag Dorpshuis AOH Fotopuzzeltocht   11:00 tot 14:00 

20 mei Woensdag  Dorpshuis 50+ reis BBvBB 

In afwachting van de boerenkool, zuurkool of hutspot of van alles wat. 
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15 maart  Wijnproeverij, aanmelden (kan ook telefonisch) voor 7 maart 

18 maart  Tijdens de verkiezingen: koffie/thee met gebak € 3,75,   
   2e kop gratis 

22 maart  14.00 uur: kindermiddag met o.a. springkussen, pannenkoeken eten  
   + pakje caprisonne € 4,95 

28 maart  elke laatste zaterdag van de maand: 10 voor 4: tied voor bier! 

Openingstijden Ons Huus 

Agenda Ons Huus 
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Van de redactie 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 2015 aanleveren.  

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

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

Volgende nummer 

1 april 2015 

Het stamppottenbuffet was een voltreffer. De 

afgelopen week verzamelden zich zo’n zeven-

tig Beemtenaren en Broeklanders in het 

Dorpshuis om van de boerenkool, zuurkool en/

of hutspot te genieten. Het werd een perfecte 

kennismaking met de nieuwe beheerders en 

de “Aktief Ons Huus Groep” van de Dorpshuis-

vereniging. Voor een tientje kon iedereen zijn 

buik vol eten inclusief twee consumptie naar 

keuze en na de maaltijd nog koffie. Zeg nou 

zelf, dat is toch voor niks. Wat zullen die 

Beemtenaren en Broeklanders die er niet ge-

weest zijn, spijt hebben, want het heeft zich 

natuurlijk al lang rondverteld. 

In dit nummer veel foto’s en een collage van 

dit gebeuren. Wanneer staat de volgende ge-

zamenlijke maaltijd in de planning? U hoort 

het bijtijds. 

 

U heeft het natuurlijk wel in De Ratelaar van 

februari gelezen dat De Ratelaar er een school 

bij heeft gekregen om verslag over te doen. Er 

blijken daar ook een aantal leerlingen uit de 

Beemte en ook Broekland naar toe te gaan. 

We hebben met de school afgesproken dat 

daar ook een aantal Ratelaars worden bezorgd 

zodat ook de bewoners van De Vecht kunnen 

lezen wat er over de Brede School Antonius De 

Vecht wordt geschreven. De Ratelaar gaat dus 

regionaal. Nou, nou, ‘t is toch wat. 

 

Na al deze leuke zaken moeten we het toch 

ook even over de BBvBB hebben. Want dat 

gaat niet goed. Komende april is er de open-

bare jaarvergadering, dat betekent dat ook 

niet-leden welkom zijn. Drie bestuursleden, 

die al eerder aangegeven hebben te willen 

stoppen met besturen, gaan nu definitief aftre-

den. Volgens de convocatie is er nog geen 

zicht op dat er nieuwe bestuurleden zijn ge-

vonden. Als er dus tijdens de vergadering zich 

geen nieuwe bestuurleden aanmelden hebben 

we nog maar twee bestuursleden over. Dat 

kunnen we als Beemtenaren en Broeklanders 

niet maken. Kom op, trek de stoute schoenen 

aan en probeer het eens. Al is het maar voor 

een jaartje en voor het sociale (buurt)

gebeuren. De belangen van de gemeente 

(belangen) dat geloven we wel, daar zorgen ze 

zelf maar voor. 

 

Achterin deze Ratelaar vindt u een verslag van 

de stand van zaken van de biljartvereniging 

“Ons Huus”. Lange tijd mochten we niets van 

ze vernemen, maar eerlijkheidshalve, dat lag 

ook een beetje aan de redactie van De Rate-

laar. De overzichten waren van onvoldoende 

kwaliteit en het interessegehalte voor de niet 

biljarters was ook niet van dusdanige aard dat 

je zegt: dat moet er echt in. Maar, ze hebben 

hun leven verbeterd, kijk maar op pagina 31, 

en oordeelt u zelf. Als dat zo blijft zullen we 

vaker een overzichtje van de stand van zaken 

publiceren, maar we zullen ze ook scherp hou-

den wat de kwaliteit en leesbaarheid betreft, 

anders ….. 

 

Als laatste wil ik nog even verwijzen naar het 

verslag over het LOG Beemte Vaassen. Je zou 

het bijna vergeten maar er vinden wel allerlei 

ontwikkelingen plaats die voor een ieder in die 

omgeving fikse consequenties kan hebben. 

Dus “let op uw saeck”, vooral de bewoners en 

gebruikers van het genoemde gebied. 

 

Veel leesplezier toegewenst, 

 

Namens de redactie, 

Siep Woudstra 

Beste lezers, 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Overweldigend                                                              

Nooit gedacht 

Stimulans 

 

Hoop 

Uitdaging 

Uitgelaten 

Samenwerken 

 

Zomaar een paar woorden die in ons opkomen als 

we aan de heropening van ons dorpshuis denken. 

Overweldigend, wat een belangstelling vanuit de 

buurt. Dat hadden we niet gedacht, maar het is 

een grote stimulans om door te gaan op deze in-

geslagen weg. 

Met de nieuwe beheerders is er weer hoop op een 

goed draaiend, gezellig dorpshuis. Ook voor hen is 

het een uitdaging. 

Uitgelaten was de stemming tijdens de officiële 

heropeningavond. Samenwerken staat hoog in 

ons vaandel, we zullen het echt met z’n allen 

moeten doen. 

 

We denken met heel veel plezier terug aan het 

weekend van 30, 31 januari en 1 februari en wil-

len iedereen die een steentje heeft  bijgedragen 

daarvoor hartelijk bedanken. 

 

Maar ook wij blijven niet stilstaan en gaan door. 

Op dit moment zijn we bezig de puntjes op de i te 

zetten van het visie en beheerplan waarin zal 

staan wat de doelstelling van het dorpshuis is, hoe 

dit te realiseren is en welke afspraken daarvoor 

gemaakt moeten worden met de verenigingen en 

gebruikers. 

Daarna gaan we aan de slag met het maken van 

nieuwe gebruikersovereenkomsten. 

 

Ondertussen zitten een aantal vrijwilligers ook 

niet stil: zij zijn bezig (nog steeds) met het schrij-

ven  van een projectplan voor een subsidieaan-

vraag richting Provincie Gelderland. Dit plan moet 

half maart ingeleverd zijn en vraagt nogal wat tijd 

om alles goed beschreven te krijgen.( naast het 

invullen van 8 A4tjes met vragen). Deze mensen 

zijn misschien niet altijd zichtbaar maar voor ons 

onmisbaar. 

Een groep die wel zichtbaar is is de Aktief Ons 

Huus groep. Van hen en van de Klussengroep kre-

gen de beheerders een mooie vlag met het dorps-

huislogo aangeboden. Ook zorgden zij in februari 

ism het beheerdersduo voor een stamppottenbuf-

fet met meer dan 70 deelnemers op een gewone 

doordeweekse woensdagavond. 

Voor Koningsdag (dit jaar maandag 27 april) heb-

ben ze weer iets leuks in petto voor het hele ge-

zin. 

Heeft u suggesties voor activiteiten voor deze 

groep? U mag ze mailen: 

aktiefonshuus@outlook.com 

 

Een andere groep die zichtbaar (soms zelfs letter-

lijk aan de weg timmert ) is de Klussengroep. Elke 

eerste zaterdag van de maand zijn ze er weer. De 

eerstvolgende is zaterdag 7 maart. 

Een extra klussendag is ingepland voor zaterdag 

21 maart. Het is dan nl.: “NL DOET “ dag van het 

Oranjefonds. Voor het dorpshuis is de aanpak van 
het terras aangemeld en beloond met € 400.(zie 

ook www.Oranjefonds.nl ) 

Mocht u nu denken: daarvoor wil/kan ik wel iets 

betekenen bv u kunt een muurtje uitvoegen of u 

heeft potgrond of plantjes ter beschikking meldt u 

dan aan. Dat kan,graag zelfs bij: 

Larsvandermik@hotmail.com of  

ArnoldApeldoorn@hotmail.com 

 

Voor overige vragen is het bestuur van dorpshuis-

vereniging Ons Huus altijd bereikbaar per email: 

infodorpshuisbb@gmail.com 

 

Tenslotte, zoals gebruikelijk, 

Tot ziens in ons dorphuis “Ons Huus”. 

 

Bestuur Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

 

 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
http://www.oranjefonds.nl/
mailto:Larsvandermik@hotmail.com
mailto:ArnoldApeldoorn@hotmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Op 16 april wordt de Algemene Ledenvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-

Broekland gehouden in  “Ons Huus”. 

 

  Aanvang 20.00 uur. 
 

De leden worden van harte uitgenodigd!! 

 

 AGENDA 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel jaarverslag en verslag Kascommissie 

5. Bestuurlijke zaken: 

Aftredend en niet herkiesbaar:  Voorzitter: Jan Vegter 

       Secretaris: Quita Kuiper 

       Bestuurslid: Gea Willemsen 

6. Informatie over ontwikkelingen vliegveld Teuge door Quita Kuiper 

7. Pauze 

8. Verloting  

9. Bingo 

 

De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje 

Op dit moment (19 februari 2015) hebben zich nog geen nieuwe bestuursleden gemeld. Het bestuur doet 

een dringend beroep op haar leden om zich beschikbaar te stellen voor een van de drie vacante be-

stuursfuncties! 

De verloting vindt plaats op basis van uw lidmaatschapsnummer. Dus neem uw lidmaatschapskaart mee! 

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

     DE DAGELIJKSE GANG VAN HET WEER 

Zeilers kunnen 's middags rond vier of vijf uur profiteren van de meeste wind. Daarna neemt de wind af 

en ’s avonds is het vaak bladstil. Behalve een afname van de snelheid blijkt de wind ’s avonds vooral op 

zonnige dagen ook te krimpen, dat is draaien tegen de richting van de wijzers van de klok. De draaiing 

hangt samen met de grotere wrijving van de wind boven land. Boven zee is van een winddraaiing in de 

loop van de dag geen 

sprake. Ook de neer-

slag vertoont een dage-

lijkse gang: in De Bilt is 

de intensiteit van de 

regen in de middag en 

avond het grootst.  

De dagelijkse gang van de wind hangt samen met de temperatuur. Op de zonnigste dagen zijn de ver-

anderingen in het algemeen het grootst. De minste wind is zo’n 2 tot 3 uur na zonsopkomst te verwach-

ten. De meeste wind 3 tot 4 uur na de hoogste zonnestand.  

In het voorjaar en de zomer is het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur van een dag in 

het algemeen het grootst, in het binnenland gemiddeld zo’n 8 tot 10 graden. Het verschil kan echter veel 

groter zijn en soms is het ’s ochtends meer dan 20 graden kouder dan ’s middags. Het grootste verschil 

werd op 14 september 1964 gemeten in Volkel: ’s ochtends 5,8 graden en ’s middags 31,3 graden, een 

dagelijkse gang van 25,5 graden.  

Bij stormachtig winterweer kan het ’s nachts zelfs zachter zijn dan overdag. Dat zijn echter uitzonderin-

gen. Het verloop van de temperatuur toont vrijwel dagelijks hetzelfde beeld: ’s ochtends na zonsop-

komst het koudst en ’s middags de hoogste temperatuur.  

Bij een westelijke wind van zee koelt de lucht ’s nachts ook door de vochtigheid minder af. Daarom zijn 

de dagelijkse temperatuurverschillen in een zeeklimaat minder groot dan in een landklimaat.  

In de winter is het verschil tussen dag- en nachttemperatuur kleiner dan in de zomer. De zon staat laag 

boven de horizon en de dagen zijn korter. Ook bij bewolking zijn de verschillen kleiner. Onder de wolken 

koelt het ’s nachts minder af, terwijl overdag de warmte van de zon ontbreekt. Ook wind is belangrijk: 

als het hard waait koelt het ’s nachts minder af doordat de lucht beter wordt gemengd of minder koude 

lucht wordt aangevoerd.  

Hoe gemakkelijker de ondergrond opwarmt des te groter het verschil in temperatuur tussen dag en 

nacht en des te groter de dagelijkse gang. Nabij het aardoppervlak, met name vlak boven zand en asfalt 

is de dagelijkse gang het grootst. Boven zee is nauwelijks verschil tussen de temperatuur ’s nachts en ’s 

middags.  

In de middag is het meestal warmer dan ’s ochtends, waait het vaak harder en is de kans op een bui 

groter. Het weer kent een dagelijkse gang, aangestuurd door de zon. Het principe is eenvoudig: de bo-

dem wordt overdag warmer, gevolgd door afkoeling na zonsondergang.  

Op de hiernaast afge-

beelde grafiek kun je de 

temperatuurverschillen 

zien tussen de dag en 

de nacht. Het weer in 

deze drie dagen is van 

opbouw zo goed als ge-

lijk. 
Tekst: KNMI, MeteoBeemte 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Weerspreuk van de maand: 
 

 

Een droge maart, een natte april, een koele 

mei, vullen de schuren en de kelders van de 

boer.  
 

               Het weer van februari           (tm. 20-02-2015) 

 

Het weer start in februari koud, de gemiddelde uurlijkse 

temperatuur in de eerste 20 dagen is +2.3 graden, vorig 

jaar was dat bv. 6.3 graden. De laagst gemeten tempera-

tuur was –6.1 graden in de morgen van 14-02. 

 

De hoogste temperatuur was +10.3 graden, en het gekke 

was dat dit op de zelfde dag was. Een totaal verschil van 

16.4 graden in nog geen 8 uur. 

 

De totale neerslag tot de 20e is 6.4 mm, niet veel dus. 

Wel viel de neerslag in bijna alle soorten, 3 dagen regen,  

1 dag hagel en 1 dag sneeuw, deze sneeuw veroorzaakte 

op 3-02 in de morgen een sneeuwdek van 2 cm. 

 

Met de luchtdruk gebeurt gemiddeld weinig in de winter, 

echter deze maand is dat anders. Op 1-02 stond de baro-

meter in de Beemte op 983.3 hPA en dat is best laag. 

Op 18-02 gebeurde het tegenovergestelde, de barometer 

stond toen op 1040.4 hPA. Deze waarde hebben wij in het 

bestaan van MeteoBeemte nog niet mogen meten, een 

record dus. Deze grote verschillen zijn mooi te zien in de 

grafiek van de luchtdruk. 

 

Het is jammer voor de ijsclub Beemte maar de winter van 

2014/2015 zal hoogstwaarschijnlijk zonder noemenswaar-

dige vorst verlopen, natuurijs zal er dan ook niet komen. 

Grafiek over-
zicht luchtdruk 
2015 



De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 17 
 

 

 

Sportvereniging Dio Beemte, nieuws 

Jazzdance groepen doen mee met Carnaval de Vecht 

Op vrijdag 23 januari heeft onze  

dansdocente MaritDans een ver-

gadering gehad met de carna-

valsvereniging uit De Vecht. 

Daaruit is gekomen dat onze 

jazzdance  groepen een optreden 

zouden mogen verzorgen tijdens 

de kindercarnaval op zaterdag 14 

februari. 

Op Valentijnsdag/ kindercarnaval 

mochten de danseressen van Ma-

ritDans/ SV Dio Beemte optreden 

in De vecht! Wat hebben ze het 

goed gedaan!!! 

SeniorenGymfit zoekt…jou! 
 

Elke woensdag van 19.15 uur tot 20.30 trai-

nen onze Senioren Gym Fit dames om lekker 

fit te blijven. Deze dames beginnen met een 

stevige warming up, daarna grond en condi-

tie oefeningen en het laatste kwartier is er 

tijd voor een volleybalwedstrijdje. Dit alles 

onder begeleiding van onze ervaren trainer 

George Brouwer. Wil je ook op latere leeftijd 

fit blijven, kom dan lekker sporten. Meer info 

http://www.diobeemte.nl.  

Mannen zijn natuurlijk ook welkom! 

Voorstelling Jazz/streetdance 
 

Op 18 april zullen de dansgroepen van SV Ter-

wolde, Dio Beemte en van MaritDans een voor-

stelling geven. De locatie is de Noorgouw in 

Heerde. Het thema van de dansvoorstelling is; 

Op reis. 

 

Dansend worden verschillende landen aange-

daan. Elke groep zal een eigen land dansend uit-

beelden. 

 

Via onze facebookpagina zal binnenkort meer in-

formatie te vinden zijn. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diobeemte.nl%2F&h=uAQE2n6Cr&enc=AZNe1_7dABL2cQ5eRjpsIe2GM1gT4vFPYSH4Rl18ulpKvARJ3LEdRCW_wS359G7Bg1MmOY2lWJOR5vTZM_fE7MN-Mf4jagsAs82xC30UIsjLCumREzEvOcMz_FrVVBpsMmbaSadFOY86WXo0Fzhtbh7huaMqeIwAdtsWGiIDY1i0Qg&s=1
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Sportvereniging Dio Beemte, sportagenda 
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LOG Beemte-Vaassen 
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LOG Beemte-Vaassen 

De workshops en cursussen van Natuurlijk Kreatief, gegeven door Corinne Willemsen, zijn bij veel Beem-

tenaren wel bekend uit de tijd dat Corinne nog in de Beemte woonde. 

Nu worden ze gegeven aan de Burgemeester van Feltzweg 49 te Twello. Tijdens de gezellige kijkdagen 

op het atelier krijg je een goed beeld van wat er allemaal gemaakt kan worden. 

De eerste 2 kijkdagen zijn bij het verschijnen van deze Ratelaar al geweest, maar op Zaterdag 14 maart 

is er nog een kijkdag van 10.00-16.00 uur. 

Koffie, thee en lekkers staan voor de bezoekers klaar! 

Voor meer informatie: www.natuurlijkkreatief.nl 

Kijkdag workshops 

http://www.natuurlijkkreatief.nl/
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Kerkdiensten  

 
Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks 
Oude Beemterweg 1a 
7341 PA  Beemte Broekland, 

Telefoon: 055 3121640 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

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

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. 

Diensten in de Wilheminakerk in maart  2015 

 

08 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. J.. Eldering 

11 mrt. 19.30 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller (Biddag)  

15 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Ark 

22 mrt. 10.00 uur  Dienst met Drs.  A.J. Al - van Olst 

29 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. M. van Diggelen 

03 apr. 19.30 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller (Goede Vrijdag) 

05 apr.  10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller ( Pasen) 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 10.00  
Zondag 1  maart een Eucharistieviering met pastor Hofstede 
Zaterdag  7 maart 18.30 woord en communieviering   MOV met pastor D. Brylak 
Zondag 15maart Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci\ 

Donderdag 19 maart feest van St. Jozef 18.30 eucharistie viering  in Twello 
Zaterdag 21 maart Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Woensdag 25 maart Maria Boodschap eucharistieviering in Twello om 18.30uur 
Zaterdag 28 maart gezinsviering  pastor W. Vroom 18.00 uur presentatie communiekantjes 
Dinsdag 31 maart 18.30 Boeteviering in Twello 
woensdag 1 april  om 19.00 uur Chrismaviering in Apeldoorn O.L. Vrouwe Kerk 
witte donderdag om 11.00 uur een gebedsviering met pastor W Vroom 

goede Vrijdag een kruisweg met pastor W. Vroon om 15.00 uur 
de paaswake voor de gehele parochie is in Twello om 21.00 uur met het hele team 
Vieringen in Twello  zondagen om 10.00 uur 
Zondag 1 maart Eucharistieviering met pastoor Sebastiaan 
Zondag 8 maart Eucharistieviering  met pastoor P Daggenvoorde MOV viering 
Zondag 15maart Eucharistieviering met pastoor Sebastiaan 

Donderdag 19 maart feest van st. Jozef om 18.30 uur eucharistieviering met  pastoor Daggenvoorde 

Zondag 22 maart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Woensdag 25 maart Eucharistieviering met P Daggenvoorde Maria Boodschap om 18.30uur 
Zondag 29 maart Eucharistieviering met pastor Sebastiaan 
Dinsdag 31 maart boetevering met pastoor P Daggenvoorde om 18.30uur 
Woensdag 1 april de Chrismaviering in de O/L Vrouwe kerk in Apeldoorn 
Witte donderdag 19.00 uur eucharistieviering met pastor Sebastiaan om 19.00 uur 

Goede vrijdag 15.00 uur kruisweg met pastoor Daggenvoorde 
19.00 uur viering met pastoor P Daggenvoorde en I. Kantoci  
De paaswake is voor de hele parochie in Twello om 21.00 uur met het hele team 
 
Wij hopen u te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken. 
Locatieraad en pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap van de H. Antonius 



De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 25 
 

 

 



De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 27 
 

 

 

In de week van 9 t/m 13 februari is er extra veel 

tijd aan voorlezen en lezen besteed in de groepen 

van de brede school 

Antonius de Vecht. In 

de planning kwamen 

de nationale voorlees-

dagen ongunstig uit. 

Vandaar dat dit uitge-

steld is naar afgelopen 

week. Alle vaders en 

opa’s waren dit keer 

uitgenodigd om een 

keer te komen voorle-

zen. In groep 1/2 zijn 

er elke ochtend papa’s 

of opa’s met een 

voorleesboek in de 

kring erbij komen zit-

ten. De kinderen waren ontzettend trots op hun 

papa of opa. Ook de klasgenoten hebben genoten 

van de vele verhalen. 

 

De bovenbouwleerlingen zijn ook op “voorlees” vi-

site geweest binnen de onderbouw en zelfs bij peu-

terspeelzaal Pinkeltje. De peuters zaten al klaar in 

de kring en ontvingen nieuwsgierig die grote kin-

deren. 

Kent u het spelletje stoelendans? En ook het spel 

leesboekenstoelendans? Dat laatste spel kennen de 

kinderen in de bovenbouw nu wel. Op elke stoel 

ligt een boek en d.m.v. de stoelendans kom je bij 

een stoel uit. Het boek dat je daar aantreft ga je 

lezen. Op deze manier krijg je van verschillende 

boeken een indruk en lees je ook eens een stukje 

uit een boek die je in eerste instantie misschien 

helemaal niet zelf zou uitkiezen. 

 

Tot slot mist u nog de activiteiten uit de midden-

bouw. Ook daar zijn opa’s en papa’s op bezoek ge-

weest. De kinderen zelf gaan elkaar nog voorlezen 

in de komende periode. Ze zijn nl. deze week ge-

start met de boekbespreking. Dat wordt eerst zelf 

lezen en de boekbespreking voorbereiden. 

Het was een erg geslaagde voorleesweek en we 

blijven doorgaan met lekker lezen en voorlezen. 

 

 

Open Dag 

Naast het lezen wordt er natuurlijk aan nog veel 

meer vakken aandacht besteed. Mocht u meer wil-

len weten en eens een keer een indruk willen krij-

gen van onze school dan bent u van harte welkom 

op de Open Dag. Tijdens deze Open Dag op 26 

maart kunt u in alle groepen meekijken. We zullen 

u rondleiden door de school en vertellen over de 

wijze waarop wij ons onderwijs organiseren. 

U bent welkom onder schooltijd tussen 8.30 uur en 

14.30 uur. Mocht u deze dag niet kunnen maar 

bent u wel nieuwsgierig naar de Antonius, dan kunt 

u contact opnemen en een afspraak maken voor 

een ander mo-

ment. 

Voorleesdagen brede school Antonius de Vecht 
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50+ reis BBvBB 

Te koop gevraagd: 

Redelijk tot goed onderhouden Vouwfiets. 

Naam : George Brouwer Tel: 06 – 2687 4705 

Ratelaartjes 

Zet het alvast in uw agenda!! 

Woensdag 20 mei a.s. is het zover! Nieuw dit jaar zijn in ieder geval uw begeleidsters, 

Joke Buitenhuis en Annette Barmentloo. Wij hebben er zin en hopelijk u ook. In de volgende Ratelaar 

leest u meer over deze gezellige dag!  

Glazen TV tafeltje. 

 
Gratis af te halen voor bewoners 
postcode 7341 anders € 25,=. 

Tel: 055-3121305 
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Competities 

Speler Aantal Gem. Gem. Gem. Gem. Jaar Punten Hoogste Hoogste Punten Te maken 

  wed-         gem.   serie partij totaal caramboles 

  strijden P1 P2 P3 P4   P4 P4 P4   2015 

W. Bouwmeester 60 1,67 1,45 1,51 1,67 1,58 16 18 2,47 69 50 

J. Broekhuis 60 1,85 1,90 1,62 1,79 1,79 16 14 2,80 56 56 

A. Velthoen 60 1,59 1,65 1,48 1,71 1,61 16 11 2,27 70 53 

J. Bakker 60 1,47 1,65 1,52 1,47 1,53 12 12 2,17 45 50 

E. Bellert 60 1,24 1,22 1,15 1,13 1,19 16 16 2,24 51 38 

B. Koller 60 1,19 1,38 1,36 1,23 1,29 7 11 1,91 56 44 

G. Wijnbergen 60 1,29 1,25 1,27 1,34 1,29 23 18 2,41 81 44 

A. Doppenberg 60 1,24 1,18 1,25 1,28 1,24 14 12 1,56 52 41 

J. van de Heuvel 60 1,09 1,16 1,18 1,10 1,13 6 8 1,46 39 38 

H. Kieskamp jr. 60 1,13 1,34 1,03 1,18 1,17 25 12 1,41 70 38 

L. Veldhuis 60 1,09 1,10 1,06 1,06 1,08 17 11 1,75 72 35 

M. van Binsbergen 60 1,01 1,00 0,90 0,99 0,98 12 9 1,45 59 33 

H.  Homan 60 0,99 0,82 0,76 0,94 0,88 23 10 1,61 69 31 

H. Kieskamp sr. 60 0,73 0,71 0,86 0,80 0,78 13 10 1,38 53 31 

P. van Voorst 60 0,99 0,83 0,84 0,80 0,87 9 7 1,44 58 31 

H. Gerritsen 60 0,71 0,79 0,70 0,80 0,75 15 5 1,21 60 29 

Biljartvereniging Ons Huus Eindstand 2014 

Zijactief De Vecht  

Podologie, een vak apart maar wat is podologie?  

 

Op18 maart komt dhr. Han Nobach uit Olst ons hier alles over vertellen. 

De Podologie (letterlijk gezien voetkunde) is een wetenschap die zich richt op het voorkomen en behan-

delen van voetfunctie stoornissen en voetklachten en de daaruit voortvloeiende klachten aan het hou-

dings- en bewegingsapparaat. 

 

De avond begint om 20.00 uur en een half uurtje eerder is de zaal open. Locatie zaal de Groot. 

Heeft u belangstelling maar u bent geen lid, kom gerust, iedereen is welkom. 

Verder kunt u info en foto’s over Zijactief vinden op de site van de Vecht. www.de-vecht.nl   

Tot ziens op onze avonden. 

 

Groetjes Janny 

De afdelingskampioenen 2014 zijn 

Groep  A  A. Velthoen 70 punten 

Groep  B. G. Wijnbergen 82 punten 

Groep  C. L. Veldhuis  72 punten 

Groep  D. H. Homan  69 punten 

De afdelingskampioenen 2014 en  

winnaar 2013 spelen om de wisselbeker. 

1 H. Homan  12 punten 

2 G. Wijnbergen  10 punten 

3 A. Velthoen  8 punten 

4 M. van Binsbergen 6 punten 

5 L. Veldhuis  4 punten 

Beemtebokaal, waarin iedere speler eenmaal tegen de an-

dere spelers speelt, geeft de volgende uitslag: 

1  M. van Binsbergen 

2  E. Bellert 

3  L. Veldhuis 

In de laatste periode is het 

gemiddelde verdubbeld 

door H. Homan tot 1,61 

http://www.de-vecht.nl


De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 33 
 

 

 

Voor de jeugd 

hapje    bestuur 

opening   klussen 
jeanette   drankje 

Poolbiljart   darten  
vergaderen   ronald 
dorpshuis   activiteiten 

gezelligheid  sportveld 
sporten    vrijwilligers 

sporten   terras 

 
 
 

 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

Tel:  055-3121390 
Fax:  055-3122528 



De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 35 
 

 

 



De Ratelaar - maart 2015 - Pagina 36 
 

 

 


