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PCBS ‘Beemte’
Dinosaurussen in groep 1/2/3
Dinsdagochtend na de vakantie zijn we met een spannend nieuw thema
begonnen: de dinosaurus!
In de klas hebben we heel veel boeken waarin we alles op kunnen zoeken
over dino’s. We gaan samen bekijken wat we allemaal willen weten en dan
antwoord zoeken op al deze vragen.

Alles wat we over dinosaurussen weten, komt omdat we fossielen hebben opgegraven en de
botten hebben onderzocht. Als echte archeologen is gingen de kinderen van groep 1/2/3 aan
het werk in de zandbak, want daarin blijken ook fossielen te liggen! De botten werden gezocht
met schepjes en harken en daarna voorzichtig afgeborsteld.

Ook binnen kan er geoefend worden als archeoloog. In de zandtafel liggen kleine dino’s
verstopt. Met het zand kan er ook een mooi landschap worden gemaakt voor de dinosaurussen
om mooie avonturen in te beleven. Verder is er een grote vloerpuzzel waar je met kleine
dinosaurussen op kunt spelen als hij af is. Op zolder zijn er kleine dino’s om mee te spelen bij
de Lego en de K’nex.

In groep 1 hebben we 2 nieuwe voorjaarsaanwinsten. Lotus Apeldoorn was 26 februari jarig en
Lenthe Vader is op 9 maart jarig.
We wensen ze veel plezier bij ons op school.

Vervolg, zie
pagina 24 en
25 en 27.

De Ratelaar - april 2016 - Pagina 2

Algemene informatie/Agenda
Bibliotheekbus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

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

Gemeentehuis

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

Defibrillator (AED)

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

Agenda

1
6
15
18
22
27
18

april
april
april
april
april
april
mei

Rock Solid
Opendag Basisschool Beemte
Rock Solid
Bevrijdingsboomfeest school Beemte
Koningsspelen school Beemte
Koningsdag Aktief Ons Huus
50+ reis BBvBB

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 62 leden.
Een prachtig resultaat.
Woon je in de Beemte en wil je bij de groep dan gaarne een mail
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar.
Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon
hebben geïnstalleerd.
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Openingstijden Ons Huus in april 2016

Maandag:
19.00 uur tot ….
Dinsdag:
19.00 uur tot ….
Woensdag:
13.00 - 17.00 19.00 - …..
Donderdag:
15.00 - 18.00
19.00 - …..
Vrijdag:
17.00 tot …..
Zaterdag:
16.00 tot …..
Zondag:
In overleg
Openingstijden afhaalmogelijkheden cafetaria:
Vrijdag:
17.00 – 19.00 uur
Zaterdag:
16.00 – 19.00 uur
Zondag:
17.00 – 19.00 uur
Andere tijden in overleg.
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Beste lezers,

groep 8 heeft zelf een bijdrage geleverd. Knap
hoor, kinderen en juffen bedankt hiervoor! In april
Wat heerlijk dat het voorjaar weer is aangebroken! vieren ze op school nog 2 keer feest. Op 18 april
Je wordt ‘s morgens wakker met de vogels, de
het Bevrijdingsboomfeest en op 22 april de Kovoorjaarsbloemen zijn er volop en de eerste zonne- ningsspelen.
stralen in je gezicht maken je tot een blij mens.
Van mijn moeder kreeg ik een tijdje geleden een
We zijn ook op zoek naar Ratelaartjes! Kleine adbordje met de tekst “Geniet van de kleine dingen
vertenties waarin u (gebruikte) spullen aanbiedt/te
in het leven”, een belangrijke boodschap die je in
koop zet, uw vraag naar een product, een dienst
de lente makkelijk kan toepassen door lekker weer aanbiedt bijv. autohuur of werkzaamheden of misnaar buiten te gaan en te genieten van alles om je schien verzamelt u dingen of onderdelen van iets.
heen. Op de voorpagina ook een echt stukje voorWellicht bent u op zoek naar woonruimte of biedt u
jaar, een blij meisje met een pasgeboren lammetje die aan etc. Laat het ons weten! Stuur een mailtje
van de familie Disbergen in haar armen.
naar ons mailadres en wij plaatsen het gratis voor u
in de Ratelaar. Op deze manier kunnen we elkaar in
Ook geeft dit voorjaar weer nieuwe kansen voor
ons buurtschap weer van dienst zijn.
ons mooie dorpshuis. Ben en Gina zijn vol enthousiasme begonnen als beheerders en hebben al een
Vergeet u zich niet op te geven voor het rondje
drukke maand achter de rug. Ben zei ons alleen
Beemte? Deze gezellige fietstocht langs hobby en
niet zo’n ‘schrijver’ te zijn toen we hem vroegen om kunst vindt plaats op de eerste zaterdag in auguseen bijdrage voor de Ratelaar, maar daar gaan wij tus. Opgeven kan tot 1 mei via
natuurlijk niet mee akkoord. De Beemtenaren wilmiekvdpangaard@online.nl.
len natuurlijk allemaal graag het wel en wee van
het dorpshuis volgen en van de activiteiten op de
Verder vind u in deze Ratelaar o.a. een verslag van
hoogte blijven. Komt u ook allen op Koningsdag
de ‘Uit elkaar middag’, biljart vereniging, jaarverganaar het dorpshuis voor een gezellige middag geor- dering OVBB, Zijactief de Vecht en Rock Solid.
ganiseerd door de Aktief Ons Huus Groep! Zie info
verderop in de Ratelaar.
Veel leesplezier gewenst!
In deze Ratelaar een mooi verslag van PCBS Beem- Namens de redactie,
te met alle activiteiten van de afgelopen tijd en
Helen Apeldoorn

Volgende nummer
2016
Di 3 + wo 4 mei

Het redactieteam bestaat uit:

Di 31 mei+ wo 1 juni

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

Di 5 juli + wo 6 juli
Di 6 + wo 7 sept
Di 4 + wo 5 okt
Di 1 + wo 2 nov
Di 13 + wo 14 dec
2017
Di 31 jan + wo 1 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2016 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2015-2016: De Ratelaar
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 62 leden.
Een prachtig resultaat.
Woon je in de Beemte en wil je bij de groep dan gaarne een mail
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar.
Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon
hebben geïnstalleerd.
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

Start lente kouder dan winter
De gemiddelde temperatuur tijdens de eerste drie weken van de meteorologische lente bedraagt in De Beemte 3,8 graden tegen 5,2 normaal. Dit is lager dan gemiddelde maandtemperatuur van de afgelopen wintermaanden december (9,6), januari (4,8) en februari (4,6). Ook
heeft het al vaker gevroren dan normaal in een hele maartmaand.
De teller staat vandaag al op elf vorstdagen (minima onder nul), waar het in een hele maartmaand normaal acht
keer tot vorst komt. Daarmee heeft het al vaker gevroren dan in december (vorstloos) en januari (9 vorstdagen) bij
elkaar. Februari had de normale hoeveelheid van dertien vorstdagen.
Het aantal maartse vorstdagen kan deze in deze tijd verder oplopen naar dertien. In de komende periode raken we
de nachtvorst eerst kwijt en hoeven we geen autoruiten te krabben. Of dat alle nachtvorst van het voorjaar is weten
we niet, het einde van de IJsheiligen is op 14 mei. Volgens de volkswijsheid is er die tijd kans op nachtvorst.

Maartkou in het verleden
De koudste maart uit de meetgeschiedenis was 1955
met een gemiddelde temperatuur van 1,9 graden. Het
vroor toen op 23 van de 31 dagen. Maart 1969 telde
de meeste vorstdagen: 25! IJsdagen (het hele etmaal
vorst) komen gemiddeld eens in de tien jaar voor. Recordhouder is 1971 met maar liefst vijf ijsdagen. Deze
kwamen allemaal voor in de eerste week van maart.
Recordlaat kwam het tot een ijsdag in 2013, namelijk
op 11 maart.
Maart 2013 is de meest recente koude maartmaand
met een gemiddelde temperatuur van 2,5 graden, de
koudste Pasen sinds 1964 en de koudste derde decade
(0,3 graden) uit de maartgeschiedenis.

Warme dagen in maart
De warmste maart beleefden we in 1991 met een
gemiddelde temperatuur van 8,8 graden. Een warme
dag met maxima van 20 graden of meer komt in
maart gemiddeld eens in de vijf jaar voor. De laatste
keer was in 2014, toen telden we gelijk drie warme
dagen. Warme dagen zitten er nu in de verste verte
niet in. We houden voorlopig noordelijke winden en
vanuit die hoek valt geen warmte te verwachten.
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Aktiefgroep ‘Ons Huus’

25 februari 2016 van 13.30 tot
16.00 uur Dorpshuis Ons Huus
Eindelijk was het dan zover; de Uit-elkaar-haalmiddag ging van start! ‘O mam, hoe lang duurt het
nog voordat die techniek-middag
is?’, kreeg ik regelmatig te horen.
Geïnspireerd op het tv-programma
‘Uit-me-kaar’ hebben wij voor de
thuisblijvers deze voorjaarsvakantie
een leuke maar hopelijk ook een
leerzame middag georganiseerd. De
bedoeling was dat de kinderen oude
elektrische apparaten (die het toch
niet meer of heel slecht doen) uit
elkaar gaan halen op zo’n manier
dat het eventueel ook nog weer in
elkaar zou kunnen. En zodat er ook
nog iets van geleerd kan worden hoe
deze apparaten nou in elkaar zitten.

Hoe ziet een laptop er van de binnenkant uit, hoe
werkt een koffiezetapparaat met bonen, wat zit er
in een vaatwasser? Na wat rondgevraagd te hebben
in de buurt, familie en kennissen hebben we toch
wat apparaten kunnen regelen voor deze middag.
Uiteindelijk hebben een aantal kinderen die zich op-

gegeven hebben zelf ook
nog wat oude apparaten
meegebracht. We hebben
echt van alles voorbij zien
komen, van elektrische tandenborstel tot grastrimmer,
van laptop tot vaatwasser,
boormachine tot stereotorens.
Voor half 2 stonden de eersten al op de stoep. De
meesten hadden hun eigen
gereedschapskoffer er voor
meegebracht. Sommige
konden zich maar nauwelijks inhouden en begonnen
direct heftig met ‘slopen’,
wat natuurlijk ook heel ver(Vervolg op pagina 17)
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Aktiefgroep ‘Ons Huus’
(Vervolg van pagina 15)

leidelijk was. De keus was aan de ouders om zelf
eventueel ook te blijven en een gezellige middag
met je kind te hebben of toch naar huis te gaan en
ze later weer op te halen. Maar menig ouder vond
het blijkbaar ook interessant genoeg om te blijven!
Er werd zo her en der goed mee ‘geknutseld’! Erg
prettig deze technische hulp van een aantal handige vaders, buurmannen, maar ook moeders!
Tijdens de hele middag konden de kinderen zelf
ranja aan de bar halen en tussendoor werden ze
getrakteerd op een snoepje/koekje/zakje chips,
met dank aan onze gastvrije beheerder.
Na afloop hebben we echt puin geruimd. Wat een

bende, maar wat een schik hebben de kinderen gehad! Uiteindelijk hebben we ruim 40 kinderen binnen gehad. Onder het genot van een drankje hebben we nog even geluisterd naar een CD van The
Spitfires die ook nog uit oude CD-speler kwam.
Het afval hebben we gescheiden en naderhand netjes afgevoerd. Dit heeft ons nog een klein zakcentje
opgeleverd, wat we weer voor volgende activiteiten
kunnen gebruiken.
Kinderen en begeleiding, bedankt voor deze gezellige/leerzame middag!
Gerdien van der Mik
Namens Aktief groep Ons Huus

Rock Solid
Jongeren
Onder de noemer Rock Solid worden bijeenkomsten georganiseerd speciaal voor jongeren (van
11/12 tot ongeveer 15 jaar) uit de omgeving van
Beemte Broekland, Wenum Wiesel en de Vecht.
Elke twee weken op vrijdagavond, vanaf 20.00 uur
in dorpshuis Ons Huus in de Beemte. Tijdens deze
vrijdagavonden worden verschillende activiteiten
georganiseerd. Jongerenwerker Brianne Geurtse:
“De eerste bijeenkomst op 4 maart was meteen al

een groot succes; we hebben met 15 jongeren een
heel leuke avond gehad!” Ben jij een wat ‘oudere
jongere’ en vind je het leuk om te helpen van deze
avonden een succes te blijven maken, dan ben je
ook van harte welkom.
Meer informatie vind je op de Facebook pagina:
Jongerenkracht Wenum-Wiesel Beemte Broekland
of neem contact op met Brianne Geurtse via
jeugdwerk@kerkplein7.nl of (06) 10 15 70 53.
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Oranjevereniging Beemte-Broekland
Ledenvergadering 2016
Op 18 februari jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats.
Vast onderdelen van de ledenvergadering zijn de jaarverslagen van de secretaris, de
penningmeester en de kascommissie.
Tijdens deze vergadering werd eveneens teruggeblikt op het afgelopen dorpsfeest en
werd vooruitgekeken naar het feest in 2016. Dit jaar zal het feest plaatsvinden op 12, 13 en 14 augustus. Het programma werd bekend gemaakt, deze vindt u in de volgende editie van de Ratelaar.
Dit jaar waren Arjan Bouwmeester en Tom Hopman aftredend en herkiesbaar. Ilona Achterkamp was
eveneens aftredend en heeft besloten zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen. Zij heeft de afgelopen
jaren veel werk verzet voor de OVBB. Dat goede werk gaat ze nu voortzetten bij de Buurtbelangenvereniging.
Tijdens de rondvraag was er voldoende ruimte voor de aanwezige leden om hun vragen te stellen en
hun opmerkingen en suggesties te kunnen uiten. De vragen en suggesties van de leden zijn voor ons
als bestuur altijd erg nuttig en geven ons een goede indruk van wat er speelt onder de betrokken leden.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond, na afsluiting van de vergadering, gezellig voortgezet.
Het bestuur van de OVBB.

“Dauwtrap-tochten”op Hemelvaartsdag
De traditionele fiets– en wandeltocht op Hemelvaartsdag vindt dit jaar plaats op 5 mei 2016. Er
zijn prachtige lange- en korte afstandsroutes te
fietsen langs kerken in Beemte Broekland, Terwolde, Vaassen, Oene, Emst, Welsum, Nijbroek. De
routebeschrijvingen van de tocht van uw keuze
worden u in de Wilhelminakerk uitgereikt
Tijdens, voor of na kunt u hier een kerkdienst bijwonen. De aanvangstijden zijn 09.30 en 10.30 uur.
Voorganger is drs. A.J. Al-van Holst. Na afloop van
de dienst bent u van harte welkom voor een kopje
koffie in de Wilhelminazaal.

Volgens planning wordt in mei officieel het klompenpad Beemte Broekland geopend. Voor de opening van dit klompenpad kan plaatsvinden moeten
nog verwijspalen, informatieborden en bruggetjes
geplaatst worden. Door de realisatie van dit klompenpad ontstaat er een aaneen gesloten netwerk
van klompenpaden tussen de IJssel en de Veluwezoom. Meer informatie over klompenpaden zie
www.klompenpaden.nl

Toch kunnen we verklappen dat het dit jaar anders
is dan vorige jaren. Naast de fietsroute kunt u het
mooie buitengebied van Wenum Wiesel ook wandelend langs beken en door beekdalen, over historische paden en enken ontdekken. Het zogenaamde ‘Kopermolenpad’ is 13 km lang maar u kunt de
route verkorten tot bijvoorbeeld 5 of 10 km. Dit
staat op de kaart en is onderweg ook gemarkeerd.
Het pad is niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen vanwege de smalle en onverharde paden.
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50+ reis BBvBB
Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit ………ga gezellig met ons mee!
Woensdag 18 mei a.s. vertrekken we om 08.30 uur vanaf dorpshuis Ons Huus. Graag aanwezig zijn
om 08.20 uur, zodat we op tijd kunnen vertrekken.
Tussen de middag wordt er een warme maaltijd aangeboden op een mooie locatie.
Rond 18.00 uur zijn we weer terug in de Beemte. In ons dorpshuis kunt u nog even naborrelen, op
eigen kosten.
De hele dag zal Gerrie ter Mate aanwezig zijn voor eventuele EHBO hulp.
Kosten voor deze dag zijn:
€ 50,00 per persoon voor leden
€ 52,50 per persoon voor niet-leden
(graag gepast betalen op de dag zelf)
U kunt zich opgeven bij:
Joke Buitenhuis
Tel. 055-3122026 / 06-10856003
Annette Barmentloo Tel. 055-3122234 / 06-27300489

KLOMPENPAD BEEMTE-BROEKLAND
De materialen zijn besteld en verwacht wordt
dat in de tweede helft van april begonnen kan
worden met de bewegwijzering van het klompenpad. De planning is dat in de tweede helft
van mei het klompenpad officieel kan worden
geopend. De precieze datum is nog niet bekend, maar daarvan wordt u in de volgende
Ratelaar op de hoogte gesteld. De openingsfestiviteiten zullen in en rond het Dorpshuis
plaatsvinden. Dus houdt u de Ratelaar van mei
in de gaten om de exacte openingsdatum te
vernemen en iedereen is dan uiteraard van
harte welkom!!
Namens de werkgroep
Jan Vegter
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
Wij zijn nu ruim een maand met veel plezier aan de slag in Ons Huus en hebben kennisgemaakt met
veel verenigingen en Beemtenaren en Broeklanders. Zo langzamerhand krijgen we alles op de rit, de
papieren rompslomp komt ook op orde.
Heerlijke cappuccino en espresso zijn vanaf nu ook verkrijgbaar in “Ons Huus”.
Vanaf 3 mei is het terras dagelijks geopend vanaf 10.30 uur.
Poul/spelletjes avond met Happy Hour:
Kom vrijdagavond 15 april naar Ons Huus, dan zetten wij de spelletjesdozen op tafel:
Tussen 20.30 – 21.30 uur HAPPY HOUR!
Kom gezellig een spelletje doen in ons café

Vanaf april kunt
u ook betalen
met uw pinpas .



Wij zorgen voor de hapjes

MONOPOLY
RISK
RUMMIKUB
SET
YAHTZEE
DAMMEN
STRATEGO
CLUEDO
KAARTEN
DARTEN
………en POULEN.



Op maandag zijn
wij gesloten.

Snack Actie
In de maand april
Portie friet met broodje hamburger speciaal,
maar € 3,75!!

Tot ziens in Ons
Huus!
Ben & Gina Kerkstra
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilheminakerk in april 2016
03 apr.
10 apr.
17 apr.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

24 apr.
01 mei

10.00 uur
10.00 uur

Dienst met Ds.
Dienst met Ds.
Dienst met Ds.
Klarenbeek
Dienst met Ds.
Dienst met Ds

B.J. Kruit, Apeldoorn
L.C. Bulens, Apeldoorn
mevr. Y. van Neck – Pors,
mevr. C.L. Kraan, Apeldoorn
mevr. L.E. Bassa, Voorst

Scriba: Mevr. C.E. SlijkhuisBoks
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.

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

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 uur of zondag om 10.00
zondag 3 april eerste H Communie met pastoor p Daggenvoorde en W, Vroom met het koor Inbetween
ook Vechtse kinderen doen hier de Eerst H Communie
Zaterdag 9 april woord en Communieviering met werkgroep
Zondag 17 april Eucharistieviering met pastor H.Hofstede
Zaterdag 23 april Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zondag 1 mei Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Vieringen in Twello
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

3 april eucharistieviering met pastor H Hofstede
10 april Eerste H Communie in Twello met pastoor daggenvoord en Pastor W Vroom
17 april om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
24 april eucharistieviering met pastor Sebastian
1 mei eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde

We hopen u te mogen ontmoeten met vieringen die u aanspreken
Pastoraatsgroep en locatieraad van de
Geloofsgemeenschap van de H Antonius
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PCBS “Beemte’
In groep 4/5/6 zijn de groepjes een tijdje geleden anders ingedeeld en nu zijn we al aardig
gewend aan onze nieuwe plek.
De vensterbank is op koude dagen een geliefde plek om de dag te beginnen. Met een boek
kruipen de kinderen graag op de kussens in de vensterbank. Lekker warm boven de
verwarming.

Leesplezier is van groot belang om het niveau omhoog te brengen. We hebben nu een periode
de kinderen iedere dag laten lezen in een zelfgekozen leesboek op niveau.
Bezoek van De Stentor en De Ratelaar.
Groep 5 t/m 8 heeft bezoek gehad van een journalist van de
Stentor en van de Ratelaar. Zij waren bij ons om te vertellen hoe
een goed verhaal tot stand komt en hoe een krant wordt gemaakt.
De journalist vertelde ons hele spannende verhalen over wat hij
allemaal heeft meegemaakt tijdens het schrijven van zijn
verhalen. Hij heeft zelfs een keer geholpen bij het oplossen van
een moordzaak.
Dit bezoek was niet zomaar. Onze groep 8 gaat dit schooljaar aan
de slag als echte journalisten. Iedere maand zullen zij een
bijdrage gaan leveren aan het plaatselijk wereldberoemde huis-aan-huis blad, “De Ratelaar”.
Zij zullen onze buurt meenemen in de gebeurtenissen die voor hen belangrijk zijn. Ze
vertellen de verhalen bij activiteiten die in/rond school gebeuren. Dit kunnen verhalen zijn,
interviews, foto’s, maar ook moppen en raadsels of een leuke puzzel kunt u van ons
sterrenteam verwachten.
Houdt de Ratelaar dus in de gaten en geniet iedere maand van hun bijdrage.
Week van de techniek.
Ook op school hebben wij met groep 1 t/m 8, aandacht besteed aan techniek. De
ouders/verzorgers waren op 17 maart welkom om van hun kind(eren) te horen wat ze
hadden ontdekt. De kinderen hebben twee weken allerlei techniekopdrachten gekregen die ze
in groepjes moesten uitvoeren.

Het waren opdrachten waar kinderen van groep 1 t/m 8 samen aan konden werken. Wij
geloven erg in de kracht van modellen en zijn er van overtuigt dat kinderen erg veel met en
vooral ook van elkaar kunnen leren. We hebben gezien dat er hele mooie processen tot stand
zijn gekomen.
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PCBS ‘Beemte’
Bevrijdingsboomfeest.
Ook dit jaar vieren wij weer met alle kinderen op
school het feest van de bevrijding van Apeldoorn in
1945.
Wij willen iedereen uit Beemte Broekland van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.
Het officiële gedeelte vindt plaats op maandag 18
april om 13.00 uur.
U wordt allemaal uitgenodigd voor een kop koffie
of thee met een oranje koek in de school. Met de
kinderen gaan we er iets leuks van maken!!
Komt u ook?
Koningssspelen
En natuurlijk doen we ook mee aan de Koningsspelen op vrijdag 22 april.
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest
voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en het Caribisch gebied.
In 2013 zijn de eerste Koningsspelen georganiseerd in het kader van de inhuldiging van Koning
Willem Alexander. Sinds de eerste editie nemen
jaarlijks meer dan een miljoen kinderen en rond de
5400 basisscholen deel aan de Koningsspelen. Een
overweldigend succes.
Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te
laten zien hoe belangrijk én leuk het is om samen
te ontbijten en te bewegen.

Open dag 6 april 2016
Kom 6 april a.s. sfeer proeven tijdens
een normale schooldag.
Wanneer u bezig met de basisschoolkeuze voor uw kind kan een bezoek aan onze open
dag u een waardevolle indruk van deze school opleveren. Daarom staan wij met koffie en thee klaar
om u te ontvangen tijdens de centrale open dag
basisscholen: woensdag 6 april tussen 09.00 en
12.00 uur. Directeuren, leerkrachten en/of ouders
zijn aanwezig om u te vertellen over onze school
en om vragen van uw kant te beantwoorden.
Neem gerust ook uw bijna naar schoolgaande kind
mee, en ga samen een kijkje nemen in de
(kleuter)groep. Een mooie ervaring voor uw kind.
Graag tot ziens op de open dag.

Oranjevereniging Beemte-Broekland
Op 20 februari 2016 organiseerde de OVBB voor de eerste keer een après-ski party in “Ons
Huus”.
Op zaterdagmiddag werd er door het bestuur en de nieuwe beheerders van ons Huus hard
doorgewerkt om alles op tijd klaar te hebben, zodat het feest om 20.30 uur van start kon
gaan. De meeste bezoekers kwamen iets later, maar het werd gezellig druk met een kleine
150 bezoekers. Met de muziek van DJ Bart en de goed tappende vrijwilligers achter de bar werd het
een leuke en gezellige avond.
Wij kijken terug op een zeer geslaagde après-ski party, wat ons betreft was het voor herhaling vatbaar. We kijken ernaar uit om dit feest jaarlijks terug te laten komen.
Het bestuur van OVBB
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PCBS ‘Beemte’
Van onze eigen verslaggevers………
Djembé les
We hadden dinsdag 9 februari Djembé les, op school. Charles
Dickson, dat was de naam van de djembé leraar. Hij vertelde
over zijn afkomst, over wat hij deed en hoe je met een
djembé speelt.
Charles Dickson
We hadden s’ middags na de pauze djembé les. Er stonden
allemaal djembés in de klas Er kwam ook een man binnen en die heette Charles Dickson.
Hij vertelde dat hij uit Afrika kwam. En dat hij gevlucht was omdat er oorlog was. En hij
vertelde dat hij nu nog wel naar zijn familie in Afrika ging maar niet heel vaak. En zijn
beroep nu is djembé les geven en djembés maken.
De djembé les
We kregen djembé les met djembés en doem
doems. Eerst ging de achterste groep met de
djembés en de voorste met de doem doems en
daarna andersom. We leerden de drie slagen met
het spelen (je hebt klank a klank b en klank c.),
en we gingen ook liedjes raden.
Na de les
Na de les kregen we de opdracht om liedjes en bodypercussie te leren, en we gaan op 9
maart naar Orpheus om het te laten zien aan de mensen die naar Orpheus komen.
Slot
Toen de les afgelopen was moesten we de djembés of doem doems die je als laatst
gebruikte in de auto zetten. Toen alles in de auto was, en gingen ze weg, gingen wij nog
wat bodypercussie doen.

Mening van kinderen: De kinderen vonden het allemaal wel leuk, en wat ze er leuk aan
vonden, was dat ze lekker hard op de djembé of doem doem konden slaan.
Wat hebben we geleerd: We hebben leren djembé te bespelen. En we hebben
bodypercussie geleerd.
In de volgende Ratelaar leest u een
artikel
over ons bezoek aan Orpheus.
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Voor de Jeugd
Knutselen in de lente!
Tulp vouwen
Wat heb je nodig:
Lijm
Schaar
Vouwblaadjes
Neem een vierkant vouwblaadje in de kleur die je
voor je tulp wilt hebben. Je maakt eerst 16 hokjes
in het vouwblaadje door in beide richtingen tweemaal dubbel te vouwen en dan het blaadje weer
terugvouwen. Dit zijn je hulplijnen.
Aan de bovenkant knip je de twee lijnen van het
eerste en vierde hokje in (op de tekening bij nummer 1 en 3). Dan vouw je de blaadjes naast die
ingeknipte lijn in een punt opzij. Dit doe je naar
beide kanten en dan krijg je de bovenkant zoals
bij de rode tulp. Aan de onderkant vouw je de
twee buitenste punten naar binnen. De tulp-bloem
is dan af.
Dan pak je een groen blaadje en knipt daar een
niet al te dunne strook uit, de stengel. En je pakt
nog een groen blaadje en daar knip je twee bladeren uit. Plak het allemaal op een stuk papier en doe dat met bijvoorbeeld meerdere tulpen.
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Zijactief de Vecht
De dames van Zijactief gaan op 20 april met “De koe aan tafel”.
Mini Tuten komt ons iets vertellen en laten proeven van de Landwinkel De Knapenvelder.
In het gezellige Overijssel treft u op een steenworp afstand van Raalte, in de "achtertuin" van landgoed 't Reelaer, Landwinkel De Knapenvelder.
Het melkveebedrijf van de fam. Tuten is een echt familiebedrijf waarbij ook de oprichters nog steeds
meehelpen.
Een gedeelte van de eigen melk wordt verwerkt tot heerlijke zuivelproducten. Dat alles wordt verkocht in de eigen winkel, maar ook bij andere lokale winkels, restaurants kunt u de producten proeven en kopen.
Naast dagverse zuivel en Boerenkaas vind u ook streekproducten uit Salland, diverse biologische producten en Landwinkel producten van 100% puur sap, speltproducten tot mosterd. Zelfs rauwe melk wordt verkocht? Het wordt vast en
gezellige en interessante avond. De avond begint om 20.00
uur en even daarvoor is er koffie en thee. Locatie de Groot.
Breng gerust iemand mee die ook belangstelling heeft.
Ook kan ik melden dat de modeshow bij Maris Mode in Terwolde op 11 april “gewoon” doorgaat. Er was wat onzekerheid
over het aantal personen maar iedereen die zich heeft opgegeven is welkom.
We zijn heel erg blij als bestuur dat één lid zich heeft aangemeld om het bestuur te komen versterken. Het begin is er. De “jongeledenavond” heeft niet zo veel nieuws gebracht, er liggen nog plannen
die nog verder uitgewerkt moeten worden. De opkomst was goed te noemen en iedereen is van mening dat Zijactief moet blijven bestaan. Al of niet in deze vorm.
We houden u op de hoogte.
Tot ziens op onze avonden en tijdens de zomeractiviteiten waarvan op dit moment nog geen datums
bekend zijn.
Groetjes Janny

Turkse maaltijd
dat wij uiteraard met beide handen hebben aangegrepen!
De prijs is bij het ter perse gaan van deze Ratelaar
nog niet precies bekend maar zal rondom € 10 bedragen
Naar aanleiding van de aanslag op Charlie Hebdo
Op 8 april aanstaande, aanvang 17.00 uur zal dit
in Parijs, hebben wij destijds een bloemetje gebracht bij de bestuurders van de moskee in Vaas- culinaire event plaatsvinden. Uitdrukkelijk zij versen als bemoediging en teken van medeleven van- meld dat iedereen aan deze maaltijd mag deelneuit onze Wilhelminakerk. Een prettig gesprek volg- men, immers, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
de waarin wij o.a. onze sympathie uitspraken voor Indien u belangstelling heeft, verzoeken wij u, als
de goedwillende moslims die ook de dupe van deze gevolg van de late verschijningsdatum van deze
editie, u zo snel mogelijk op te geven bij Herman
aanslag geworden zijn.
Beekman, tel 0558-3231497 of Tootje Vos 055Dit werd zo gewaardeerd dat ze graag iets terug
3121520.
wilden doen en zo is het idee ontstaan van deze
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt dus
maaltijd. Niet alleen samen eten maar ook samen
haast u!
hopen op een betere wereld
Komt allen en geniet!
Het gevolg hiervan was dat leden van deze moskee, uit dank voor ons bezoek, aanboden om voor
ons een Turkse maaltijd te verzorgen, een aanbod Exploitatiecommissie Wilhelminakerk
TURKSE MAALTIJD IN DE WILHELMINAZAAL
van de Wilhelminakerk
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Competities

Eindstand competitie 2015 - 2016
Plaats

Naam

totaal score

1

Wouter Waanders , Kampioen

2

Theo Linthorst

61568

3

Gerrit Kamphuis

61406

4

Rob Kwak

61137

5

Teun Rutgers

60249

6

Monique Schenkel

60129

7

An Sijmons

59849

8

Teun Langenberg

59333 vu

9

Siep Woudstra

59023

10

Willem Bomhof

58872

11

Gerhard Bellert

58475

12

Geri Woudstra

58105

13

Theo Oortwijn

57743

14

Jaap Gerritsen

57588

15

Rudie Kaal

57040

61829

Wij wensen, vanaf deze plaats, iedereen een mooie en prettige zomer.
Wil je graag een kaartje leggen, schroom niet geef je op (0622220047)
en kom de eerst volgende keer, op dinsdag
20 september 2016, voor het nieuwe seizoen 2016/2017.
Groetjes de klaverjassers
Tien over Rood toernooi 2016 Biljartvereniging “Ons Huus” ongekend
spannend!!
Bij Biljartvereniging “Ons Huus” werd op de 3e Zondag
in Februari het jaarlijkse Tien over Rood toernooi gespeeld. Het werd een goed georganiseerde, spannende
aangelegenheid met een prachtig aantal deelnemers.
Slechts twee van het totaal aantal leden waren verhinderd, waarvan één helaas door ziekte.

Er werd gespeeld over twee voorrondes, een verliezersronde, 2 halve finales en tot slot 1 finale. Na de verliezersronde werd de lunch genuttigd, die door de Familie
Bellert weer prima verzorgd was.
Uit de 1ste Voorronde plaatsten zich voor de halve finale
de heren: Wim Bouwmeester, Jelle Bakker, Bertus Koller
en Gerard Wijnbergen. Uit de 2e Voorronde kwamen de
heren: Jan Broekhuis, Maurits van Binsbergen , Arend
Doppenberg en Arie Velthoen in de halve finale. Via de
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(Vervolg op pagina 35)

Competities (vervolg)
verliezerronde wisten de volgende vier heren zich ook
nog te plaatsen voor de halve finales: Henk Homan,
Jaap van de Heuvel, Herman Kieskamp en Hein Kieskamp.
Uit de 1e halve finale plaatsten zich de heren: Jelle Bakker, Bertus Koller en na een Barrage met Henk Homan,
Jaap van de Heuvel voor de finale.
Uit de 2e halve finale plaatsten zich de heren Hein Kieskamp, Gerard Wijnbergen en Arie Velthoen voor de finale. Uit de 2e halve finale plaatsten zich de heren Hein
Kieskamp, Gerard Wijnbergen en Arie Velthoen voor de
finale.
De drie prijswinnaars maakten het in de finale erg spannend door alle drie in dezelfde beurt de 10e carambole te
maken. Uit de daarna gehouden Barrage kwam de volgende uitslag:
1e Bertus Koller
2e Jaap van de Heuvel
e
3 Arie Velthoen
De prijs voor de hoogste serie werd na een Barrage met
Henk Homan gewonnen door Jan Broekhuis, met een serie van 5 caramboles. Ter afsluiting van deze geslaagde
dag sprak de voorzitter een dankwoord uit en overhan-

digde een leuke attentie aan de heren Jelle Bakker en
Herman Kieskamp voor de perfecte organisatie.
Biljartvereniging “Ons Huus”.
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