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PCBS `Beemte` 

70 jaar bevrijding in de Beemte 

 

Op  vrijdag 

17 april heb-

ben we op de 

Beemte 

School  ge-

vierd dat wij 

al 70 jaar in 

vrijheid kun-

nen leven in Nederland. Het was een erg mooie vie-

ring, waarbij zelfs iemand aanwezig was die de oor-

log  zelf  heeft  meegemaakt.  Oma  Schimmel,  de 

overgrootmoeder van Yazz uit groep 3, vertelde hoe 

het leven was in die tijd en hoe fijn het is dat er in 

ons land nu geen oorlog meer is. Begeleidt op de 

trompet door de zoon van oma  Schimmel, zongen 

we samen het Wilhelmus en werd de vlag gehesen 

door Danique uit groep 8 en Marijke uit groep 7. 

 

Zoals ieder jaar mocht een aantal kinderen bij de 

bevrijdingsboom plantjes poten in de kleuren van de 

Nederlandse vlag en wimpel. Uit iedere groep was 

er een kind dat hierbij hielp, wat voor Jurre, Leon, 

Yazz, Maikel, Loïs, Stijn, Brady en Remco wel vieze 

vingers betekende, maar wat ziet het er mooi uit! 

Remco en Brady zorgen ervoor dat de oran-

je bloemen netjes in de bakken bij de 

boom komen te staan. 

Kleuters Jurre en Leon plan-
ten  vol concentratie de blau-
we bloemen samen met juf 

Ingeli. 

Onder het toeziend oog van broers Daan en 
Milan plant Stijn samen met Loïs de rode 

bloemen. 

Oma Schimmel vertelt aan meester Martin hoe het was in 

de  Tweede Wereldoorlog. 

 

Vervolg zie pagina 40. 
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Algemene informatie/Agenda 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

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

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

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

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

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

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

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

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

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

 

Agenda  

Beemte-Broekland 
Tijdstip Plek Activiteit 

20 mei Woensdag 8±30 Dorpshuis 50+ reis BBvBB 

16 juni 14:00 Het Kristal Fysiotherapie om zelf thuis te doen 

7,8,9 augustus  Dorpshuis Oranjefeesten 
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Openingstijden Ons Huus 

Agenda Ons Huus 

27 april koningsdag van 11.00 tot 14.00 uur fotopuzzeltocht. Ver-

trek dorpshuis, 11.00 start Wilhelmus. Voor de kinderen zandkas-

telen  bouwen bij ´ons huus`.  

5 mei geopend vanaf 12.oo tot en met het gezellig is. 

8 mei maandelijks dart en pool toernooi.  

14 mei hemelvaart geopend vanaf 10.oo tot en met het gezellig is. 

30 mei tien veur  vier tied  veur  bier borrel. 
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Van de redactie 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 mei 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 

Miek van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

Beste lezers 

 

In mei leggen alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet, die leggen in de meimaand 

niet. Dit is een oud volksliedje of gezegde zo u wilt. Het berust niet op enige waarheid. Vogels 

bepalen zelf wel wanneer ze denken dat de tijd rijp is om een ei te leggen. 

 

In deze Ratelaar een fotocollage van de openbare ledenvergadering van de Buurt– en Belangen-

vereniging Beemte Broekland. Er werd afscheid genomen van drie bestuursleden die jarenlang de 

kar getrokken hebben en veel voor de leefbaarheid van Beemte Broekland betekend hebben. 

Hulde! En hartelijk dank namens de redactie voor de vele stukjes en verslagen die we in het ver-

leden mochten ontvangen. Die stroom zal mogelijk de komende tijd wat minder worden omdat er 

nu nog maar drie bestuursleden over zijn en de werkzaamheden gelijk blijven, zo niet groter 

worden. 

Drie zegt u? Ja want het goede nieuws is dat er een bestuurslid is bijgekomen. Deze was niet op 

de vergadering aanwezig zodat we niet precies weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Maar 

zonder twijfel worden we snel door de overige leden van de BBvBB bijgepraat en we zullen dat 

aan u doorgeven.  Wat wel wat zorgelijk is, is dat er voor het tweede jaar op rij er geen financi-

eel jaarverslag door het bestuur gepresenteerd werd. De gemeente Apeldoorn stelt dat als subsi-

dieverstrekker wel als eis. De Ratelaar is afhankelijk van die subsidie, geen subsidie geen Rate-

laar, zo simpel is het. Nou we blijven positief en hopen dat die verslagen er snel komen. 

 

Verder in de Ratelaar de aankondiging van een “open dag vleesvarkensstal”. U kunt daar de 

nieuwste snufjes op het gebied van stallen, voeren en afvalstoffen zien. Beslist heen gaan, de 

stal is in ieder geval groot genoeg, er kunnen 1944 varkens in. 

 

Namens de redactie veel leesplezier, 

Siep Woudstra 

Volgende nummer 

2015 

Di 2 + wo 3 juni 

Di 30 juni + wo 1 juli 

Di 1 + wo 2 sept 

Di 29 + wo 30 sept 

Di 3 + wo 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2016  

Di 2 + wo 3 febr 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 



De Ratelaar - mei 2015 - Pagina 13 
 

 

 

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Afscheid van drie bestuurleden van de Buurt

– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

te weten: Jan Vegter, Gea Willemsen en 

Quita Kuiper. Marjan van Assen overhandig-

de de bloemen en cadeaus. 
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Nieuws van Dorpshuisvereniging Ons Huus. 

 

Deze maand hebben wij niet zo heel veel nieuws te 

vertellen maar kunnen we u wel een aantal foto’s 

laten zien van NL doet dag die in plaats kwam van 

de klussendag van de maand april. 

Voor een aantal klussers begon de dag al vroeg : 

Om 8 uur ’s ochtends waren de eerste hulptroepen 

ter plaatse. Gelukkig was het toen nog droog. 

Zij starten met het ophogen van de afstap vanuit 

de openslaande deuren naar het terras. Dit was 

een behoorlijke hoogte om met een vol dienblad 

van af te stappen. Gelukkig wisten de heren dit 

goed op te lossen door het stuk natuursteen door-

midden te zagen  en daarvan met behulp van een 

aantal klinkers twee treden te maken. Nog even 

lijmen en voila: een prettig afstapje. Daarna nog 

even de losse tegels bij de voordeur vastgelijmd. 

Dan een lekker bakkie koffie tussendoor en even 

warm en droog worden. 

Daarna begon een andere ploeg met het opnemen 

van de grootte van de bloembakken. Dit om plan-

ten en potgrond te kunnen halen. De aanwezige 

dames  haalden de oude planten eruit, vulden de 

bakken weer met verse grond en diverse vrolijk 

gekleurde voorjaarsbloeiers en struikjes. Nog even 

de taxussen bijgeknipt, dat oogt ook weer netjes. 

Water geven was niet meer nodig, het regende pij-

penstelen die middag. En o ja, dank je wel langsrij-

dende tuinman voor het meenemen van het groen-

afval. 

Nu de buitenkant van de bakken nog. Met hulp van 

Kraam 90 was er  gezorgd voor steigerhouten 

planken. De overige aanwezige mannen hebben de 

buitenkant van de bloembakken daarmee bekleedt. 

Ook hadden we nog stickers met het dorpshuislogo 

weten te bemachtigen. Die hebben we op de wind-

schermen geplakt, wat nog een  hele klus was om 

dit mooi strak te krijgen. Maar het resultaat mag 

er zijn : een mooi en fleurig terras! 

Als afsluiting een patatje en een snack en natuur-

lijk een lekker koud biertje. Het was weer gezellig. 

Dank je wel iedereen die heeft geholpen. 

Tot zover het verslag van NL doet dag. Volgende 

keer is het weer “gewoon” klussendag op zaterdag 

6 juni a.s. 

 

Zoals we in de Ratelaar van april al vermelden, 

heeft het bestuur het visie en beheerplan afge-

maakt en dit is inmiddels rondgestuurd aan alle 

verenigingen. Zodra zij hun goedkeuring hebben 

kunnen geven zullen we dit plan openbaar maken 

op de website van het dorpshuis. 

 

Graag willen we u nog melden dat we in het week-

end van 20/21/22 november willen herdenken dat 

ons dorpshuis 50 jaar bestaan. Hoe de invulling 

precies gaat worden weten we nog niet maar : 

Dorpshuis klussers 
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heeft u nog foto’s van de opening, anekdo-

tes rondom de opening  of ander materiaal 

wilt u dat dan vast aan ons doorgeven? Kan 

via email: infodorpshuisbb@gmail.com of via 

telefoonnummer: 055-3122355. Ook ideeën 

over hoe dit jubileum te vieren zijn natuur-

lijk van harte welkom. 

 

Tenslotte willen 

we u nog melden 

dat de frequentie 

van onze verga-

deringen een 

beetje is bijge-

steld: in plaats 

van wekelijks te 

vergaderen doen 

we dat nu twee-

wekelijks . 

 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur dorps-

huisvereniging 

Ons Huus. 

 

 

 

Dorpshuis klussers 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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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 



De Ratelaar - mei 2015 - Pagina 19 
 

 

 

Bingo BBvBB 2015 

De bingo-master en haar assistent. 

Een paar van de prijzen. 
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Van het Beheerdersduo 

21 maart hadden we NL doet dag. De vrijwilligers 

zijn wederom weer enthousiast aan de slag gegaan 

ondanks het slechte weer. De bloembakken op het 

terras zijn mooi bekleed met steigerhout en de 

bloembakken zijn opnieuw gevuld met bloemen en 

plantjes.  Het instapplateau naar het terras is aan-

gepast. Al met al een metamorfose van het terras 

van het buurhuis. Wij zijn hier dan ook erg blij 

mee. 

Zondagmiddag 22 

maart hebben we 

weer een gezellige 

kindermiddag ge-

had. Het was 

prachtig weer 

waardoor de op-

komst misschien 

een beetje tegen-

viel. Ondanks de 

mindere opkomst 

was het een gezel-

lige boel en de 

hebben kinderen 

heerlijke pannen-

koeken gegeten. 

Zaterdagavond 28 

maart hebben de 

jongeren van 

Beemte Broekland 

en Wenum Wiesel  

(georganiseerd 

door de platte-

lands jongeren) een discofeest in het café gehou-

den. De opkomst was goed en het was een zeer 

geslaagde avond. Zeker voor herhaling vatbaar. 

Op tweede paasdag  hebben we, na een geslaagd 

stamppottenbuffet in februari, een koud warm buf-

fet met live muziek gehouden. Zanger Pascal was 

ook van de partij. Wederom  was het een zeer ge-

zellige en geslaagde 2de paasdag. 

Vrijdag 10 April (2e vrijdag van de maand) organi-

seerden we onze maandelijkse pooltoernooi . Aan-

gezien we een knock-out systeem hanteren hebben 

we er een dartsoernooi bij gehouden. Zodat je in 

ieder geval lekker bezig bent.  De winnaar van het 

dartstoernooi was Marco Bouwmeester. De beker 

van het poolen bleef in eigen huis omdat Ronald 

Amse het toernooi won. Hij kreeg wel enig com-

mentaar maar naar een gratis rondje was iedereen 

weer tevreden. Het volgende toernooi wordt ge-

houden op vrijdag 8 mei en wil je meedoen meld je 

dan nu al aan want vol is vol. We zullen het vol-

gende dartstoernooi iets makkelijker maken zodat 

er niet dubbel uitgegooid hoeft te worden.  Ook 

willen we in oktober gaan starten met een darts-

competitie. We kunnen in eerste instantie 2 teams 

kwijt en een team moet minimaal bestaan uit 4 

spelers. We komen in een volgend ratelaar hierop 

terug. 

Op 27 april KONINGSDAG  start de fotopuzzeltocht 

vanaf Ons Huus. Om 11 uur zal de vlag worden 

gehesen en het Wilhelmus worden gezongen. Er is 

deze dag te-

vens de mo-

gelijkheid 

voor de kin-

deren om 

zandkastelen 

te bouwen 

bij het 

dorpshuis. 

Kom gezellig 

langs voor 

een bak kof-

fie met een 

overheerlijke 

oranjetom-

pouce. We 

blijven open 

zolang het 

gezellig is. 

Ditzelfde 

geldt voor de 

dagen dins-

dag 5 mei 

(Bevrijdingsdag) en donderdag  13 mei 

(Hemelvaartsdag). Wij zullen deze dagen om 

12:00 uur open gaan (bij mooi weer eerder). De 

sluitingstijd is na gelang het weer en de drukte.  

Wilt u komen eten dan kunt u voor de zekerheid 

van te voren even reserveren. 

Er was een klein foutje in de ratelaar geslopen over 

onze openingstijden en we zijn nog steeds een 

beetje zoekende. Maar de vrijdagmiddag/avond 

zijn we gewoon geopend en kunt u ook een hapje 

eten. Ervaar onze gastvrijheid en lekkere maaltij-

den of kom gerust langs om wat te drinken en/of 

te snacken. Voor de komende activiteiten verwij-

zen wij u naar de agenda op onze website 

www.onshuus.nl of like ons op Facebook zodat u 

op de hoogte blijft van alle nieuwtjes. 

www.facebook.com/dorpshuisonshuus 

Graag tot ziens in Ons Huus. 

Ronald en Jeannette. 

 

http://www.onshuus.nl
http://www.facebook.com/dorpshuisonshuus
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

 

Wind is een spectaculair verschijnsel. Je ziet het niet, maar het kan behoorlijk in de weg zitten. Zeker bij grote wind-

snelheden! Het KNMI moet verscheidene keren een weercode afgeven vanwege windsnelheden. Maar hoe ontstaat 

wind nu eigenlijk? 

Ontstaan van wind 

D e lucht in ons klimaat bestaat uit verschillende gassen die 
een eigen temperatuur kunnen aannemen. Het tempo van 

de opwarming van deze gassen verschilt nogal. Daarnaast heb-
ben we te maken met zwaartekracht, iets waar al deze gassen 
hun eigen uitwerking op hebben. Dit, in combinatie met vele an-
dere factoren zorgt ervoor dat we op de aarde iets unieks heb-
ben; een atmosfeer. 
De atmosfeer zorgt ervoor dat we haar karakter nooit precies 
kunnen voorspellen. Al het leven op aarde heeft namelijk invloed 
op de atmosfeer, en dus ook op wind. Wel hebben we een alge-
meen beeld over het ontstaan van wind: 
Door opwarming stijgt lucht naar boven. Warme lucht is name-
lijk lichter dan koude lucht. Wanneer genoeg lucht zich ver-
plaatst voelen we dit. Dit verschijnsel noemen we wind. 

 

Ontstaan van storm 

I n bovengenoemd verschijnsel hebben we geprobeerd het ontstaan van wind redelijk begrijpelijk uit te 
leggen. De atmosfeer is echter een groot verschijnsel waar wij als mensen weinig grip op hebben. De 

verplaatsing van lucht gebeurd dan ook constant en in 
grote hoeveelheden. 
Voordat een storm kan ontstaan is een luchtdrukgebied 
nodig. Een gebied met veel luchtdruk is een gebied 
waar heel veel gassen van een koude temperatuur 
voorkomen. Met die reden praten we over een lage- en 
hogedrukgebied. In het hogedrukgebied is relatief veel 
luchtdruk aanwezig, terwijl in een lagedrukgebied rela-
tief weinig luchtdruk bestaat. 
Lucht wil eigenlijk altijd stabiliseren. De lucht uit een 
hogedrukgebied wil dus altijd een lagere druk vinden. 
Dit gaat op dezelfde manier als een grote groep mensen 

die dezelfde roltrap op moeten. De grote massa stapelt zich op en beweegt langzaam. Hoe dichter mensen 
echter bij de roltrap komen, hoe sneller ze zich gaan voortbewegen. De opening van deze roltrap is op de 
kruising tussen een hoge- en lagedrukgebied. Hier ontstaan enorme windsnelheden, welke een storm ver-
oorzaken. 

Invloed zon op storm 

E en lagedrukgebied ontstaat op warme plaatsen. Door de warmte van de zon stijgt veel lucht naar boven. Daar-
om ontstaan de lagedrukgebieden rondom de evenaar. Een lage luchtdruk is ook de reden waarom we het op 

warme dagen sneller benauwd hebben. 
De lucht die de evenaar verlaat zal deze weer afkoelen in het noorden en zuiden. In deze gebieden is het kouder, 
waardoor de lucht weer zwaarder wordt en naar beneden zakt. Deze zal dan tegen een koude luchtstroom aanko-
men en zich mixen doormiddel van wind. 

 

Wind, hoe zit dat eigenlijk ? 

 
De wind wordt gemeten op een mast met een cupanemometer. Dit instrument werd in 1846 

geïntroduceerd door de Ierse astronoom Thomas Romney Robinson (1792-1882). Het is een 

ronddraaiend molentje met drie of vier halve bollen (cups) die met stangetjes aan een draaiba-

re as zijn bevestigd. De halve bollen zijn van binnen hol. De wind oefent op de holle zijde meer 

kracht uit dan aan de bolle kant, waardoor het molentje door de wind in beweging komt. De 

snelheid van de draaiende bollen, die in een elektrisch signaal wordt omgezet, is een maat voor 

de windsnelheid.  Anemometer 

http://weerportal.nl/weetjes/wat-doet-het-knmi/
http://weerportal.nl/weetjes/waar-komt-de-zon-op/
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weerverloop van de lente 2015 

 
We zijn inmiddels alweer begonnen aan de tweede helft van de 
meteorologische lente. De eerste helft van de lente verliep lan-
delijk zeer zonnig met gemiddeld over het land 286 zonuren te-

gen 206 normaal. Slechts vier keer was het tijdens maart en de 

eerste helft van april zonniger dan dit jaar. 2003 kende de 
meeste zonuren tijdens de eerste helft van de lente: 327. De 
jaren 2007, 2014 en 2011 maken de top-4 compleet. 

Zonnig dankzij hogedrukgebieden 

Het grote aantal zonuren is vooral te danken aan het droge en 
zonnige weer wat hogedrukgebieden deze aprilmaand verzorgen. 

In maart was het al behoorlijk zonnig (14e plaats), maar deze 
aprilmaand krijgt de zon helemaal volop de ruimte en dan profi-
teren we ook nog van de daglengte die elke week met een half 
uur toeneemt. Het aantal zonuren telt daardoor nu helemaal 

hard aan. April 2015 staat op de vierde plaats in de lijst met 
zonnigste aprilmaanden tot nu toe 
 

Gemiddelden uit de Beemte 
 
In de Beemte was het nog zonniger dan het gemiddelde over 
Nederland, hier konden wij genieten van 236 uren zon. Tot nu 
toe (19-04) viel er in deze periode 81 mm regen, waarvan 21 
mm in April. Het langjarige gemiddelde van April is 42 mm. 

Neerslag. 
Op 31-03 hadden wij die dag te maken met een vlagerige harde 
wind, om 15.10 uur was er die dag een windstoot van 90.1 km/
h. Dat is volle windkracht 10! MeteoBeemte bestaat nu 3 jaar en 

in die jaren is dit nog niet eerder gebeurd. Hoe het verder met 
het weer in deze lente gaat is koffiedik kijken, MeteoBeemte 
voorspelt het volgende: 

1 

2 

3 

4 

  

In de periode van maandag 4 tot en met zondag 10 mei zien we 
gunstige berekeningen bij het ECMWF. Voorkeursgebied voor 
hogedruk wordt een gordel vanaf de oceaan via de Britse eilan-
den naar de Benelux, de Alpen en Frankrijk. Omdat de as van 

hogedruk gemiddeld ten zuiden en deels ten westen van ons 
wordt gepositioneerd, kan dit wel betekenen dat de wind een 
voorliefde houdt voor de richtingen tussen west en noord. Het 
zal daarom zijn, dat de gemiddelde temperatuur in de maand-
pluim in de meivakantie op zich aan de koele kant uitkomt. 
Maar daar staat tegenover, dat de indicatie voor het aantal uren 

zon juist positief uitpakt voor Engeland en het westen van Bel-

gië. Vrij vertaald kan dit inhouden, dat we landinwaarts gere-
geld geplaagd worden door hardnekkige wolkenvelden die, af-
komstig van zee, boven land geholpen worden door lichte con-
vectie. Het zijn de situaties waarbij het bijvoorbeeld in Zeeland 
strak blauw is en vanaf Rotterdam of Amsterdam landinwaarts 
toch vaak grijzig oogt. Hoe dan ook, de indicatie voor hogedruk 

belooft ons al met al toch een redelijke periode die dus samen-
valt met de meivakantie. 

Afwachten dus maar wat het wordt….. 
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Diensten in de Wilheminakerk in mei 2015 

 

03 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller 

10 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller   

14 mei  zie toelichting Dienst met Drs. AJ. Al-van Holst 

17 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. L. Kraan 

24 mei  10.00 uur    Dienst met Drs. AJ. Al-van Holst 

31 mei.  10.00 uur  Dienst met Ds. J.C. Borst 

 

Op 14 mei, Hemelvaartsdag, worden er ‘s morgens twee aangepaste 

korte diensten gehouden en wel om 9.30 en om 10.30 uur om de 

dauwtrappers en de daarop volgende fietsers en wandelaars ook in de 

gelegenheid te stellen een dienst bij te wonen. 

Uiteraard is er koffie in de Wilhelminazaal waarvoor u van harte wel-

kom bent! 

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 

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: op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 10.00  

Zondag 3 mei Woord en Communieviering met pastor Brylak 

Zaterdag  9 mei  18.30 woord en Communieviering met pastor Kantoci 

Donderdag Hemelvaart Eucharistieviering met pastor Hofstede om 10.00 uur 

Zaterdag 16 mei Eucharistieviering met Timeless met pastoor Daggenvoorde 

Zaterdag 23 mei Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 

Zondag  31 mei Woord en Communieviering met werkgroep 

Zaterdag 6 juni Woord en Communieviering met pastor Brylak 

 

 Vieringen in Twello  zondagen om 10.00 uur 

Zondag 3 mei Eucharistieviering met pastor Sebastian 

Zondag 10 mei Eucharistieviering  met pastoor P Daggenvoorde 

Donderdag Hemelvaart  Eucharistieviering met pastor  Sebastian om 11.00 uur 

Zondag 17 mei  Eucharistieviering met pastoor Sebastiaan 

Zondag 24 mei Eucharistie viering met pastoor Daggenvoorde 

Zondag 31 mei Eucharistieviering met pastor H.Hofstede 

 

Zondag 7 juni Eucharistieviering (Vechtse)  pastoor P Daggenvoorde en het koor Inbeteen 

 

Wij hopen u te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken. 
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Hallo sportvrienden, 

 

Vorig jaar hebben we helaas door de veranderende weersomstandigheden het MBDW 

toernooi niet af 

kunnen maken. 

De regen was 

spelbreker en 

maakte het te 

gevaarlijk om 

door te spelen. 

Natuurlijk als je 

een keer bezig 

bent wil je het 

graag afmaken 

maar de kans 

op blessures 

was gewoon te 

groot. Sporten is ge-

zond maar we moe-

ten het ook gezond 

houden.  

Dat neemt niet weg dat we dit jaar weer met frisse moet de 32-ste editie van het MBDW toernooi gaan 

organiseren en we hopen dat jullie de teleurstelling van vorig jaar allang weer vergeten zijn en ook dit 

jaar weer gewoon van de partij zijn.  

Daarom nodigen we jullie allemaal weer uit om in te schrijven voor het 32-ste MBDW toernooi. En ho-

pen dat het weer zich dit keer weer van een heel andere (zonnige) kant laat zien. We hopen op een 

grote deelname van teams. We sporen dan ook iedereen aan om in zijn omgeving mensen enthousiast 

te maken voor ons gezellige “Meedoen-Belangrijker-Dan-Winnen” toernooi. We kunnen nog veel meer 

teams gebruiken en zitten nog lang niet aan onze limiet. Het zou mooi zijn als we bij de start kunnen 

melden dat we weer eens gegroeid zijn in het aantal deelnemende teams. 

 

Zoals gebruikelijk wordt het toernooi ook dit jaar weer gehouden op de laatste zondag in juni, die valt 

dit jaar op 28 juni. Hopelijk zien weer elkaar dan weer op de vertrouwde locatie, het sportveld in de 

Beemte Broekland. 

 

Het is dit jaar mogelijk om in te schrijven bij de senioren in de prestatie en recreatie poules. Voor de 

jeugd van 13 t/m 16 jaar  is er een 3 tegen 3 toernooi en. Je kunt je per team opgeven via dit formu-

lier of via internet/email. 

Ook voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar spelen we met minimaal 5 tegen 5 een toernooi. Hiervoor kun je 

je individueel aanmelden, vooraf maar aanmelden op de dag zelf kan ook nog. Dan zal bekeken worden 

met hoeveel teams we een kleine competitie opzetten. 

 
Deelname voor de jeugd is gratis. Voor de seniorenteams bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. De in-

schrijving plus het inschrijfgeld moet voor 20 mei binnen zijn. Het inschrijfgeld kan overgemaakt wor-

den naar Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte Broekland onder 

vermelding van MBDW 2015 en de naam van het team. 

Indien het inschrijfgeld niet tijdig betaald is, kan deelname niet gegarandeerd worden. 

 

Helaas hebben we moeten constateren dat het animo om aansluitend met het team te barbecueën 

steeds verder is afgenomen. Dat heeft ons doen besluiten de BBQ mogelijkheid voor dit jaar te schrap-

pen. Mochten jullie het jammer vinden meldt dit dan even (met een indicatie van de aantallen) via 

email aan de organisatie. Mocht het animo toch aanzienlijk zijn dat zullen we het als nog in overweging 

nemen. 

 

 

De MBDW organisatie. 

Website: http://mbdw.diobeemte.nl 

Email:   mbdw@diobeemte.nl  

http://mbdw.diobeemte.nl
mailto:mbdw@diobeemte.nl
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Inschrijven bij voorkeur via onze website http://mbdw.diobeemte.nl 

Maar via de post mag ook altijd nog, dan voor 20 mei inleveren bij of opsturen naar:  

Jos van der Gouw     

Pinksterbloem 31      

7322 GS   Apeldoorn 

 

Voor de categorie 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar is deelname gratis. 

Voor een seniorenteam bedraagt het inschrijfgeld € 20,00 per team.  

Het geld kan overgemaakt worden naar de Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvere-

niging DIO Beemte Broekland onder vermelding van MBDW 2015 en de naam van het team. Na ont-

vangst is de inschrijving definitief. 

 

---------------------------------------------------------------- 
Senioren:  

Naam team:…………………………………………………………………………………………… 

 

Naam contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 

 

Adres contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 

 

Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon:  ………………………………    Email:………………………………………………….. 

 

Wij willen deelnemen met :  …… recreatie teams   en      …… prestatie teams 

 

 

---------------------------------------------------------------- 
Jeugd 7 t/m 12 jaar:    

Naam       Adres             Leeftijd! 

 

………………………..  …………………………………………………...  ………… 

 

………………………..  …………………………………………………… ………… 

 

………………………..  …………………………………………………… ………… 

 

………………………..  ……………………………………...……………. ………… 

 

………………………..  ………………………………………...…………. ………… 

 

………………………..  ………………………………………...…………. ………… 

 

---------------------------------------------------------------- 
Jeugdteam 13 t/m 16:  

Naam team:       ……………………………………………………………………………………. 

 

Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………….… 

 

Adres contactpersoon: ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode/Woonplaats:………………………………………………………………………………. 

 

Telefoon: ………………………………    Email:……………………………………………… 

 

http://mbdw.diobeemte.nl
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Activiteitenlijst Zijactief De Vecht 2015 

Paasmorgen 5 april 

In een overvolle Wilhelminakerk heette pastor Dorothea 
Brylak en Dominee Sjoerd Muller de mensen welkom. 
Fijn dat er zo velen gehoor aan hebben gegeven om bij 
de overdracht van het liturgische vaatwerk aanwezig te 

zijn. 
Het gaat met emotie gepaard, de sluiting van de Antoni-
uskerk en ook de gemeenteleden hebben in het verleden 
al een kerk moeten sluiten: de Pniëlkerk. 
 
Dominee Muller begon zijn preek met Katholieken en 
Protestanten samen in een volle kerk. 

Een wereld waar in veel gebeurt, een vliegtuig dat te 
pletter vliegt omdat een jonge piloot het leven niet meer 

aankan, de kanker in een lichaam van ons zelf of een 
naaste, een rouw en liefde en een kerksluiting , die zo-
veel meer is dan het gebouw en ramen. Een weg die zo 
onzeker is, onderweg zoeken we naar dingen van waar-

de, een kind of kleinkind, bezit of macht. Midden in die 
wereld hangt een kruis. 
Als Pasen een datum op de kalender betekend, als Pasen 
is dat je naar de kerk moet? Pasen is pas geslaagd als 
het gaat over U en Mij, als het een gezicht krijgt, niet de 
wereld maar hij zocht U. 
Hij zocht U omdat hij om U geeft, de sleutel van het ge-

loof in Jezus is voor mij, Jezus roept jou en Mij Het pro-
bleem gaat over onze kinderen en Kleinkinderen, naast 

lief te hebben onze naaste, onze kinderen en kleinkinde-
ren, onze vrienden hoe ga ik om met hen. Als het gaat 
om kerksluiting , niet om locatie maar ons thuis zijn. We 
vieren paasfeest, we dragen liturgische voorwerpen over 
aan onze buren, het heeft voor ons veel waarde, Herin-

neringen en een weg zoeken naar de toekomst. Een weg 
in een wereld van geloof in Christus die steeds meer na-
volging krijgt. 
Het graf is leeg, de steen is weg, dat wat is geweest is 

niet eer dat is Pasen. 
De levenskunst van de mens is om steeds opnieuw te 
beginnen, kerksluiting, ruzie, ziekte,angst. Eenzaamheid 
het is van alle tijden, maar laat het achter in een leeg 

graf. 
Pasen –blik op de toekomst dat is: ieder een in waarde 
laten, iedere ochtend roept Hij ons bij naam, een nieuwe 
dag wacht ons allemaal. 
 
Na de dienst hebben we genoten van de heerlijke koffie 
en het gezellig ontmoeten. 

We kijken terug op een mooie viering, en fijn dat we de 
liturgische voorwerpen  goed in de buurt terecht komen. 

Tijdens de koffie kregen we van verschillende kanten te 
horen dat zo`n viering er vaker moet komen. 
 
Beste mensen, 

Het overdragen van liturgische zaken is niet niks. 
Het is omkleed met emotie. Emotie van en voor beide 
gemeenschappen. 
Een artikel in “Perspectief” deed ons, als locatie- en pa-
rochiebestuur beseffen dat het goed zou zijn als we het 
verzoek, van de Wilhelmina kerk, zouden inwilligen. 
Daarom geeft het ons een fijn gevoel dat o.a. de kande-

laars, het doopvont, de lessenaar in bruikleen kunnen 
worden gegeven. 

Geven is vertrouwen en respect hebben in en voor el-
kaar. 
Daarom hebben we ook het volste vertrouwen, dat U als 
een goed huisvader het geleende zult beheren en dat dit 
een teken mag zijn van meer samen zijn. Daar er meer 

is wat ons beiden bindt dan wat ons scheidt.  

Avondfietspuzzeltocht op woensdag 3 juni 2015  
Aanvang:  18.30 uur  opgeven bij: 

Bets Haarman tel: 055-3232596  h.a.haarman@kpnmail.nl 

Ans Bloem tel: 0571-275947 

Opgeven op 15 april of tot 9 mei  

Avondwandeling op woensdag 17 juni om 18.30 starten bij  
W. Bonekamp Beemterweg 91 tel: 055-3231306 

Bij slecht weer: donderdag 18 juni ook om 18.30 vertrek 

 

Dag fietstocht op woensdag 1 juli 2015 opgeven bij: 
Lies Ham tel: 055-3231704   lies_ham@hotmail.com 

Hettie van `t Erve tel: 055-8449083  j.erve19@upcmail.nl tot 24 juni 

 

Stadswandeling op woensdag 2 september 
0pgeven bij: Lies Ham tel: 055-3231704   lies_ham@hotmail.com 

Hettie van `t Erve tel: 055-8449083  j.erve19@upcmail.nl  

 

We hopen velen van jullie op de zomeractiviteiten te ontmoeten 

mailto:h.a.haarman@kpnmail.nl
mailto:lies_ham@hotmail.com
mailto:j.erve19@upcmail.nl
mailto:lies_ham@hotmail.com
mailto:j.erve19@upcmail.nl
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Bevrijdingsfestival Springtime op 5 mei in het 

oranjepark te Apeldoorn 

 

 

Het Apeldoornse evenement Springtime 

(georganiseerd door Ronald Amse van A&K verhuur 

en evenementenverzorging) heeft er voor gekozen 

om dit jaar het lentefeest op 5 mei te houden. Zo 

krijgt Apeldoorn op Bevrijdingsdag een evenement 

in het Oranjepark. ,,Op die dag is er doorgaans 

weinig tot niets te doen in Apeldoorn en daar moest 

verandering in komen.'' Vorig jaar werd Springtime 

op tweede paasdag gehouden en omdat Pasen dit 

jaar vroeg viel zijn we op zoek gegaan naar een 

passend alternatief. ,,Veel mensen hebben dit jaar 

vrij op 5 mei. Door het hele land zijn er diverse be-

vrijdingsfestivals, maar in Apeldoorn stond er nog 

niets op de agenda. De optelsom was snel gemaakt 

en hebben we Springtime omgedoopt tot Spring-

time's bevrijdingsfeest.'' 

Springtime is een sociaal multicultureel evenement 

met daarbij veel muziek, demonstraties, een markt 

met producten en eten uit vele culturen en een 

groot kinderplein. Dit jaar treden op in de muziek-

tent: Flavium, The Doots, John Denies, Rattle and 

Frost, Ben Heart en Mi Dushi (Djembee en didgeri-

doo, Buikdansen) en de Apeldoornse popschool zul-

len ook een afvaardiging sturen. Daarnaast zullen 

Mi Dushi en de Apeldoornse pop school elders in 

het park diverse workshops geven. Ook is het mo-

gelijk om een workshop living statue (levend stand-

beeld) te volgen (vooraf opgeven) en staan er een 

paar levende beelden. Nederlands kampioen Wood-

carving Sander Boom zal ook  zijn kunsten verto-

nen in het park. 

Op Springtime komen vele culturen samen zodat de 

bezoekers in aanraking komt met verschillende lan-

den (werelddelen) en de daarbij behorende ge-

woontes van muziek, dans, kunst, eten en gods-

diensten. De bezoeker kan ruiken zien en proeven 

van de vele culturen die ons land rijk is. Het prach-

tige oranjepark (gelegen aan de regentesse- en 

kerklaan) wordt zo aangekleed dat het één gezellig 

geheel om de vijver wordt. Tussen de kramen door 

is er ruimte voor kunst muziek, dans en demon-

straties. 

Het kinderplein is ingericht met veel attracties zoals 

een draaimolen, bungee springen, supergroot 

springkussen, gold fever, ponyrijden en niet te ver-

geten de waterballen (bubbles) op het water. Na-

tuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten en 

kunt u op verschillende plekken in het park de 

heerlijke specialiteiten uit verschillende landen 

proeven. Kortom een evenement waar je geweest 

moet zijn en waar voor iedereen wel wat te beleven 

is. De toegang is gratis en het evenement duurt 

van 12:00 tot 19:00 uur. 

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen 

like dan onze facebookpagina facebook.com/

springtimeapeldoorn  
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50+ reis BBvBB 

We hebben een gezellige dag in petto voor u!  

Gaat u mee?  
  

Het vertrek zal zijn om woensdag 20 mei om 8:30 uur vanaf dorpshuis  
Ons Huus. Graag aanwezig zijn om 8:20 uur, zodat we op tijd kunnen vertrekken.  

Tussen de middag wordt er een lunchbuffet aangeboden op een mooie locatie.  
Rond 17:00 uur verwachten wij weer terug in de Beemte te zijn.  

Daar gaan we genieten van een warme maaltijd in het vernieuwde Dorpshuis.  
  

De hele dag zal Gerrie ter Mate aanwezig zijn voor eventuele EHBO hulp.  
  

Kosten voor deze dag zijn   
€ 47,50 per persoon voor leden  

€ 50,00 per persoon voor niet leden   
(Graag gepast betalen op de dag zelf)  

  

Vanaf  half april nemen wij contact met u op,  
u kunt ons ook bellen.  

  
Joke Buitenhuis           Tel  055-3122026  

Annette Barmentloo   Tel  055-3122234  
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Open dag vleesvarkensstal fam. Wolters 

Ter gelegenheid van de realisatie van een nieuwe vleesvarkensstal organiseert de familie Wolters een 

open dag op vrijdag 22 mei.  

 

Deze stal voor 1944 vleesvarkens voldoet aan de maatlat duurzame veehouderij, en is voorzien van de 

volgende noviteiten: 

 

-veel daglicht  

-luchtinlaat dmv kanaalventilatie met centraal afzuigkanaal 

-prefab bollevloerelementen met vloerverwarming 

-computergestuurde voerinstallatie 

-kunststof stalinrichting met hygiënepanelen 

-dak voorzien van ecopanelen 

 -biologische- combi luchtwasser 85% reductie ammoniak, geur en stof waardoor de stal niet belastend 

is voor haar omgeving. 

 

Verder is de stal uitgevoerd met een brandvrije technische ruimte en is er veel aandacht aan brandvei-

ligheid besteed. 

 

U bent van harte welkom om de nieuwe vleesvarkensstal te komen bezichtigen van 15.00 uur tot 

20.00 uur aan de Broeklanderweg 16. 

http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
http://www.google.nl/url?url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/varkens/roze-varken-146026/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=qnYtVZzuFsmjsgHBw4GQDA&ved=0CBYQ9QEwADh4&usg=AFQjCNFPumXGD12UQrkM-IRqTNoKpSMWyQ
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SPORT EN SPELMIDDAG 
 
 

Hallo meisjes en jongens, 

 

Op woensdag 6 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseren wij een "sport en spelmiddag" voor alle 

meisjes en jongens die op de basisschool zitten. Het maakt niet uit op welke basisschool je zit, als je zin 

hebt om te komen ben je van harte welkom! Ook voor de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, is er een 

programma in elkaar gezet. 

 

We zorgen dat jullie lekker met voetbal en andere spelletjes bezig kunnen zijn. Ook krijg je drinken en 

ter afsluiting van de middag allemaal patat. Voor de jongens en meisjes die nog niet voetballen, hopen 

wij dat ze enthousiast worden en lid willen worden van sportvereniging V en L. 

 

Heb je nog vragen dan kun je met onderstaande personen contact opnemen: 

John Overvelde 06 - 27108655 

Ingrid Lieferink 06 - 18945187 

 

Je kunt onderstaand strookje inleveren bij: 

 V en L, Kerkstraat 42  7396 PH DE VECHT (in brievenbus of aan de bar) of mailen naar 

jeugd@svvenl.nl 

johnenannet@upcmail.nl  

ingridlieferink@kpnmail.nl 

 

Wil je deze middag meedoen dan moet je onderstaande gegevens invullen en inleveren of mailen voor 

30 april. 

 

 ———————————————————————————————————————————————————- 

 

 

Naam:   

 

E-mail:   

 

Telefoonnummer:   

 

Leeftijd:  …...  jaar 
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Competities 

 

 

 

 

Eindstand competitie 2014 - 2015 
Plaats Naam     totaal score 
1  Theo Linthorst,   Kampioen  63594 
2  Rob Kwak    61830 
3  Wouter Waanders   61509 
4  Theo Oortwijn   60933 
5  Siep Woudstra    59700 
6  Rudie Kaal    59351 
7  Jaap Gerritsen   58969 
8  Gerrit Kamphuis   58633 
9  Monique Schenkel   57879 
10  Gerhard Bellert   57768 
11  Willem Bomhof   56592 
12  Geri Woudstra   56520 

 

Vanaf deze plaats, iedereen een mooie en prettige zomer toegewenst. 

Tot ziens, op dinsdag 22 september 2015, voor het seizoen 2015/2016. 
Volgende data: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december, 5 januari, 19 ja-
nuari, 2 februari, 16 februari, 1 maart, 15 maart, laatste avond 29 maart. 

Verslag “Tien over Rood” Toernooi  

2015 Biljartvereniging  
“Ons Huus”. 

Geslaagd “Tien over Rood” toernooi met verrassen-

de winnaar!! 

Op Zondag 29 Maart werd bij biljartvereniging “Ons 

Huus”het “Tien over Rood” toernooi gehouden. 

Vooraf werd van de deelnemers een foto gemaakt. 

Nadat de voorzitter, Arie Velthoen, met hulp van 

Herman Kieskamp het toernooi geopend had, kon 

de strijd op het groene laken beginnen. 

Er werden eerst twee voorrondes gespeeld, waaruit 

als eersten Arie Velthoen en Henk Gerritsen zich 

plaatsten voor de halve finale. Na deze voorrondes 

werd de verliezerronde gespeeld. hieruit kwam als 

eerste, met slechts vijf beurten Jan Broekhuis. 

De, naar later zou blijken,  winnaar van het toer-

nooi, ging in deze ronde met de hakken over de 

bekende sloot, als één na laatste in 22 beurten 

naar de halve finale. 

Na de verliezerronde werd de lunch gebruikt. De 

deelnemers lieten zich het eten en drinken, be-

staande uit broodjes ham en kaas of krentenbol, 

met daarbij koffie of thee naar keuze, goed sma-

ken.  Dit alles was keurig verzorgd door de familie 

Bellert. 

Na de lunch werd verder gespeeld met twee halve 

finales. Hieruit plaatsten zich als eersten naar de 

finale Ep Bellert en Jelle Bakker. 

De finale bestond uit zes personen, waaruit de vol-

gende prijswinnaars kwamen: 
3e Prijs in 15 beurten Arend Doppenberg, een mooie prestatie 
voor deze 82 jaar oude rot in het vak. 
2e Prijs in 11 beurten Jelle Bakker 
1e Prijs, de wisselbeker, in 9 beurten naar Bertus Koller.  Een 
vooral verrassende winnaar. 

De prijs voor de hoogste serie was voor Jan Broek-

huis, met een serie van 7 caramboles. 

Na afloop werden de organisatoren, Herman kies-

kamp en Jelle Bakker, door de voorzitter Arie Velt-

hoen bedankt en beloond, voor de werkelijk perfec-

te organisatie, met een leuke attentie. Al met al 

een super geslaagd toernooi, welke een jaarlijkse 

terugkeer verdient. 

Een goed bestede regenachtige dag met uitstekend 

biljartweer!! 

Arie Velthoen/Jelle Bakker,  Biljartvereniging “Ons 

Huus” 
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Wij mochten ook dit jaar weer vie-

ren dat we vrij zijn, maar helaas is 

er in veel andere landen nog wel 

steeds oorlog. En daarom zeggen 

wij: onze vrijheid is niet genoeg! 

De kinderen  hebben  zich  fantas-

tisch ingezet 

om  geld  in 

te  zamelen 

voor  kinde-

ren die niet 

in  vrijheid 

en veiligheid 

kunnen  le-

ven. Via War 

Child  werd 

de  actie  ‘je 

steentje  bi-

jdragen’  op-

gezet.  Alle  

kinderen 

hebben  ste-

nen met de 

hand  be-

schilderd en 

deze in de buurt en aan familie ver-

kocht.  Daan,  Marinda  en  Sharon 

overhandigden de cheque met de opbrengst aan meester Martin, dat was een spannend moment! We 

hadden gehoopt op een opbrengst van € 150, maar wat bleek? De opbrengst is het drievoudige daar-

van, namelijk € 450!  

 

Natuurlijk willen we, naast de kinderen, ook alle kopers bedanken! Zonder jullie was het niet gelukt dit 

prachtige bedrag voor de kinderen van War Child op te halen! 

Dat vroeg natuurlijk om een feestje! Er werd flink gedanst en de OR had weer voor lekkere koeken en 

drinken gezorgd.  

Kortom, het was weer een zeer geslaagd bevrijdings– en boomfeest met de kinderen van de Beemte 

School! 

Vaders, moeders en andere belangstellenden kwamen kijken naar de viering van het bevrijdingsboomfeest en de tafels vol met 
prachtig geschilderde stenen die verkocht zijn voor de War Child actie ‘Je steentje bijdragen’. 

Lekker dansen: Anne 

en Maya 

Daan, Marinda en Sharon onthullen het waanzinnige bedrag dat is ingezameld! 


