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PCBS “Beemte” 1 

Het is herfst op ‘PCBO De Diamant – Beemte’ 

Vervolg zie pagina 19 
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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  

10-12 Ontsteken verlichting kerstboom in De Vecht 

12-12 Graftakken maken, school Beemte 

18-1 AED Herhalingscursus Ons Huus BBvBB 

4-2 Go Apres Ski Party Ons Huus Aktief Groep 

15-2 Stamppottenbuffet Ons Huus Aktief Groep 

16-2 Ledenvergadering OVBB 

 

 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  

deratelaar@gmail.com 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventie-
groep Beemte-Broekland, momenteel staat de teller 
op 67 leden. Gelukkig was het deze periode niet no-

dig om hiervan gebruik te maken. 

mailto:deratelaar@gmail.com
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 45   Prins en prinses carnaval 

 47   Zijaktief De vecht/Voor de jeugd 
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Openingstijden winterseizoen: 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur  
 
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.30 uur 
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 

Tussen kerst en 

oud/nieuw zijn 

wij gesloten. 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 14 januari 2017 aanleveren.  

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

© Copyright 2015-2016: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Volgende nummer 

 2017 

Di 31 jan + wo 1 febr 

Beste lezers, 
 
De laatste Ratelaar van 2016 ligt alweer voor u. Voor mijn gevoel is het jaar echt voorbij gevlogen. Het 
is ook voor mij alweer een jaar geleden dat ik mijn eerste redactiestukje voor ons streekblad schreef. 
Inmiddels zijn we dus alweer een jaar verder en kijken we in Beemte Broekland terug op een mooi jaar 
veel leuke gebeurtenissen. De verenigingen binnen ons buurtschap hebben zich in 2016 volop ingezet en 
daar konden we, jong en oud, van genieten.  
 
In november hebben we ook het nieuwe boek van Frits Bouwmeester in ont-
vangst genomen. Er was een hoge opkomst bij de boekpresentatie en het 
boek is prachtig geworden. Een verslag van deze leuke avond, maar ook van 
de fototentoonstelling van Frits kunt u lezen in deze Ratelaar. En mocht u 
het boek nog niet in uw bezit hebben raad ik u aan het zeker te kopen. Ook 
een leuk cadeau voor onder de boom! Verder in deze Ratelaar een verslag 
van de trekkertoertocht, mooie bijdrages van de kinderen van de Beemter-
school en er staan voor het nieuwe jaar ook veel leuke activiteiten op de ka-
lender, zoals het stamppottenbuffet, de AED herhalingscursus en een après-
ski-party. 
 

Nu de kou zijn intrede doet hopen we natuurlijk dat de ijsvereniging weer in 
actie kan komen! Het zou toch heerlijk zijn om weer eens een baantje te kunnen trekken tussen de Pa-
pegaaibrug en de Ramsbrug. De ijsvereniging zal dan met enthousiasme de baan voor ons vegen en de 
koek en zopie verzorgen! 
 
Er is weer genoeg te lezen in deze decembereditie. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft verzorgd. 

 
Namens de hele redactie wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2017! 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Beste lezers, 
 
We zullen u weer even bijpraten waar de Buurt- en 
Belangenvereniging de afgelopen maand mee bezig 
is geweest. De voorbereidingen voor het Sinter-
klaasfeest op 3 december zijn in volle gang. Een 
groep vrijwilligers is hier er actief mee bezig. Als u 
de Ratelaar leest is het feest alweer achter de rug. 
Tijdens de laatste vergadering is Sjaak ten Voorde 
bij onze vergadering aangesloten. Hij gaat een kijk-

je nemen “in de keuken” van onze vereniging. Wat 
doet de Buurt- en Belangenvereniging zo al en mis-
schien heeft hij interesse om ook deel te nemen 
aan het bestuur. Heeft u ook interesse? Schuif ge-
rust eens bij ons aan. 
 
Dan willen we graag uw aandacht voor het on-
derstaande: 
Wij zijn benaderd door mevr. Vinken of er binnen 
onze buurtschap behoefte is voor een subsidie voor 
landschapsimpuls. De gedachte van een landschap-
simpuls is het mooier en aantrekkelijker maken van 
het landschap door grondeigenaren met subsidie te 
stimuleren tot het aanleggen van kleine land-
schapselementen. Ze starten een landschapsimpuls 
altijd met een informatieavond. Daarvoor worden 
alle grondeigenaren van een perceel van 0,5 ha en 
groter uitgenodigd. 
Tijdens de avond wordt een presentatie gegeven 
over het landschap en de opbouw van de erven in 

het gebied. Verder wordt uitgelegd welke land-
schapselementen aangelegd kunnen worden en hoe 
hoog de te verkrijgen subsidie is en de procedure. 
Er wordt subsidie verleend op het maken van een 
beplantingsplan en op het plantmateriaal zelf. Het 

plan wordt gemaakt door Stichting landschapsbe-
heer Gelderland. Zij bezoeken de deelnemers en 
bespreken de plannen. Onze vraag aan u, heeft u 
interesse dat wij als Buurt- en Belangenvereniging 
zo’n avond gaan organiseren? Mail ons of geef het 
aan bij één van onze bestuursleden. Mocht er be-
langstelling zijn dan zullen wij in 2017 dit verder 
oppakken. 
 
En dan een het volgende bericht over de rioolwater-

zuivering aan de Stadhoudersmolenweg. Ilona Ach-
terkamp en Marjan van Assen hebben een vergade-
ring bijgewoond op 14 november bij de Gemeente 
Apeldoorn waar wijkraden werden geïnformeerd 
over o.a. de geurproblematiek, afhandeling van 
klachten, het transport en de nieuwe vergunnings-
procedure. Wij doen een OPROEP AAN ALLE OM-
WONENDEN die (over)last hebben van de geur of 
andere problemen van de rioolwaterzuivering. Wilt 
u meepraten voordat er een nieuwe vergunning 
wordt afgegeven meldt het bij ons via mail of één 
van de bestuursleden. Bij ons is het niet bekend dat 
er klachten zijn, maar mocht u zelf toch hinder on-
dervinden is dit uw kans om mee te praten. 
 
Als laatste willen we u informeren dat er op 18 ja-
nuari weer een AED-herhalingscursus door ons 
wordt georganiseerd in het Dorpshuis waar we in-
middels al weer bijna 15 aanmeldingen voor binnen 
hebben. Voor meer informatie verwijzen we u naar 

de site van heartsafeliving.com. 
 
Met vriendelijke groet, Bestuur Buurt- en Belangen-
vereniging Beemte Broekland   
Saco, Ilona, Marjan, Wilma, Helga  
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“Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Achterom en vooruit 
 
Aan het einde van een jaar kijken ook wij achter-

om. Het jaar 2016 ligt achter ons. Het jaar waarin 
Ben en Gina Kerkstra de sleutel van het dorpshuis 
in beheer kregen en waarin zij het gaandeweg het 
jaar steeds drukker kregen. Het is ontzettend fijn 
om te zien dat zij hun draai hebben gevonden en 
dat ze er zichtbaar lol in hebben om klaar te staan 
voor iedereen die binnenwandelt. En gelukkig bleek 
tijdens de afgelopen ledenvergadering van de 
dorpshuisvereniging dat ook de vaste gebruikers 
van het dorpshuis het fijn vinden dat Ben en Gina 
het dorpshuis nu beheren. Tijdens die ledenverga-
dering werd verslag gedaan van het afgelopen jaar, 
werd het financiële plaatje van de dorpshuisvereni-

ging bekeken en de jaarrekening goedgekeurd. 
Door de aanwezige leden van de diverse besturen 
van de verenigingen die lid zijn van de dorpshuis-
vereniging werd op een prettige, positieve manier 
meegedacht over de toekomst. Want naast terug-
kijken is het natuurlijk aan het einde van een jaar 

ook zaak om vooruit te kijken; regeren is immers 
vooruitzien.  
 
Gelukkig denkt ook de gemeente Apeldoorn met 
ons mee en is ook bij onder andere wethouder 
Nathan Stukker duidelijk geworden (onder meer 
tijdens het bezoek dat hij bracht aan het dorpshuis) 
dat er veel gebeurd is in Ons Huus en dat wij als 
bestuur samen met Ben en Gina een goede weg 
zijn ingeslagen. Het dorpshuis is opgeknapt met 
onder andere de subsidie die we van de gemeente 
hebben gekregen en de delegatie van de gemeente 
die in oktober op bezoek kwam zag met eigen ogen 

waar het geld gebleven is en dat het dorpshuis een 
belangrijke functie vervult voor de bewoners van 
Beemte Broekland. Ze konden ook met eigen ogen 
zien dat het dorpshuis nieuwe kozijnen nodig heeft 
en dat daardoor lekkages voorkomen kunnen wor-
den. De gemeente kijkt samen met ons vooruit en 
heeft toegezegd dat er ook voor onder andere die 
kozijnen en te vervangen sporttoestellen geld op 

tafel gaat komen. Volgend jaar zullen die klussen 
uitgevoerd gaan worden. 
 

Er gaat ook nog een kleiner klusje geklaard wor-
den: er zal een naambord opgehangen worden bo-
ven de ingang van het voormalige winkeltje. Zoals 
al eerder verteld is die ruimte opgeknapt en omge-
toverd tot een frisse ruimte waar workshops gege-
ven worden, gekaart wordt en waar vergaderd 
wordt. Het heeft nu, dankzij Ineke Bomhof, een 
nieuwe naam gekregen: 't Achterumme. Zij stuurde 
die naam naar ons e-mailadres 
(infodorpshuisbb@gmail.com) na een eerdere op-
roep in de Ratelaar om ons te helpen met het ver-
zinnen van een naam. Met die naam en met die 
ruimte kunnen we voorlopig weer vooruit! Dank 

voor je bijdrage, Ineke! 
 
Tot slot van deze bijdrage aan deze Ratelaar willen 
we u vertellen dat we het vanaf volgend jaar zullen 
moeten stellen zonder onze zeer gewaardeerde en 
immer optimistisch en positief ingestelde penning-

meester Toon Hopman. Hij heeft, al enige tijd gele-
den, aangegeven dat hij zijn taken wilde neerleg-
gen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe pen-
ningmeester en we hebben haar gevonden: vanaf 
januari zal Martine Straver het bestuur van de 
dorpshuisvereniging komen versterken. We kijken 
met veel plezier achterom naar alle vergaderingen 
samen met Toon en we gaan hem zeker missen. 
Tegelijk kijken we vol vertrouwen uit naar de sa-
menwerking met Martine. 
 
In het nieuwe jaar houden we u, als bestuur van de 
dorpshuisvereniging, op de hoogte over het dorps-

huis. We blijven u vertellen wat achter ons ligt en 
wat we in de toekomst gaan doen. Voor nu wensen 
we u fijne feestdagen en een goed nieuw jaar, waar 
u hopelijk volgend jaar rond deze tijd met een goed 
gevoel op terug kunt kijken!  
 
Een vriendelijke groet, 
Bestuur Dorpshuisvereniging Ons Huus  
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Aktief Ons Huus 

Als Aktief Ons Huusgroep zit je vaak samen te 
denken welke leuke activiteit er nog georganiseerd 
kan worden. 

In het voorjaar van 2016 werd het idee geopperd 
een Ladies Night te organiseren. Aangezien we 
goed beslagen ten ijs wilden komen was een goe-
de voorbereiding noodzakelijk. 
In mei hebben we de eerste standhouders dus ook 
al benaderd met de vraag of ze er iets voor zouden 
voelen om op onze Ladies Night te komen staan. 
Nou de reacties waren overweldigend. Iedereen 
was laaiend enthousiast en al snel kon de definitie-
ve standhouderslijst bepaald worden. Natuurlijk 
waren er ook twijfels: hebben we wel leuke stand-
houders? Komen er wel bezoekers? 
 

Voor we het wisten was 
het al 4 november: de 
grote dag. ’s Ochtends 
rond 10 uur begonnen 
we met het opbouwen 
en aankleden van de 

zaal. Gelukkig hadden 
een aantal hulpvaardige 
mannen op donderdag-
avond de plafondbekle-
ding in de zaal al opge-
hangen. Maar al met al 
toch nog een heel kar-
wei: de beschermings-
vloer erin leggen en 
aftapen, tafels en stoe-
len plaatsen en dan al-
les nog gezellig versie-
ren zowel buiten als 

binnen. Beheerder Ben 
heeft ons tussen de 
middag gelaafd met 
broodjes roerei en 
krentenbollen. Zo kon-
den we er weer even tegen. We waren nog maar 
net klaar met alles toen de eerste standhouders 
zich al melden. We hebben hen ontvangen met 
koffie en cake en hun plekje toegewezen.  Ze wa-
ren erg enthousiast over de ontvangst en de ver-
zorging maar ook over het feit dat er de hele 
avond een leuke presentatie op de beamer draaide 
met alle info.  
Rond 19 uur verschenen ook de eerste bezoekende 
dames. Een glaasje bubbels, met of zonder alcohol 
als welkom werd erg gewaardeerd. Alle dames 
hadden een toegangskaartje met daarop een num-
mer voor de verloting gekregen. Rond negen uur 
werd de eerste verlotingsronde gedraaid en rond 
half tien de tweede.  De prijzen die allemaal door 

de standhouders ter beschikking waren gesteld 

werden erg leuk gevonden. 
Veel dames deden nog even een drankje aan de 
bar alvorens een goodiebag op te halen en naar 

huis te gaan. Ook de spulletjes in de goodiebags 
waren door de standhouders ter beschikking ge-
steld. 
 
Al met al een geslaagde damesavond met op de 
teller maar liefst 148 betalende bezoekers. Bijna 
alle standhouders waren zeer enthousiast en vroe-
gen om een plaatsje bij de volgende Ladies Night. 
Een kleine opsomming van de aanwezigen: Ni-
ce4us tassen, Nagelsalon Twentyfour, de Brocante 
Deel, Mens Kracht Kapitaal, Aloë Vera Company, 
Workshop by Nadine, Tupperware, Wijnen&Zo, 
Banketbakkerij Zandstra, Pedicure Petra Rodijk, 

Oriflame, Hippe Hum-
meltjes, Jo-
chie&Meiske, Stefanie 
Bongers Fotografie, sv 
V&L, Renault Neder-
land, Fashiontruck, 

Kraam90, Double 
Dutch, Fitline, Vogel-
taartfabriek, Lady Dian 
sieraden, Sexexclusi-
vely en Girls Fashion.   
 
Deze avond was de 
laatste avond van Ab 
Vos als Aktiefgroeplid. 
Ab gaat het iets rusti-
ger aan doen…….. We 
willen hem heel graag 
bedanken voor zijn 

inzet de afgelopen ja-
ren bij de Aktiefgroep. 
Het zal niet altijd mee-
gevallen zijn om als 
enige man tussen de 

dames te zitten  Ab : bij dezen nogmaals bedankt 

en als groep hebben we nog een kleine verrassing 

voor je. 
Denk je nu: ik vind het ook wel leuk om iets te or-
ganiseren of om te helpen? Mail je ideeën gerust 
naar ons: aktiefonshuus@outlook.com. We kunnen 
dan samen bekijken of het haalbaar is en alle hulp 
bieden die mogelijk is. 
De volgende activiteit is het stamppotbuffet op fe-
bruari. Meer daarover elders in deze Ratelaar. 
Voor nu  een fijne Kerst en een voorspoedig 2017 
toegewenst door: 
 
Ab, Hennie,Ilona,Marjan,Sharon,Simone,Gerdien 

en Mettie 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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IJsvereniging Beemte Broekland 

We komen langs! 
 
Binnenkort komen we weer langs. Met de lijst 
vol met namen van mensen die ons een warm 
hart toedragen. En met de vraag of u uw con-
tributie à € 5,00 weer zou willen voldoen. Met 

die bijdragen kunnen we de benodigde mate-
rialen aanschaffen (en onderhouden) om het 

gezellig te maken op het kanaal en om het ijs 
glad te maken…. Tenminste…. Als er ijs is na-
tuurlijk. Net als vele andere schaatsliefheb-
bers hopen wij in de komende winter te kun-
nen schaatsen op het kanaal tussen de Pape-
gaaibrug en de Ramsbrug. We zullen dan met 

enthousiasme de baan voor u vegen en de 
koek en zopie verzorgen! 
In het geval u trouwens nog geen lid bent en 
u wel graag zou willen dat we dit jaar ook bij 
u langs komen met de ledenkaart: u kunt u 
telefonisch aanmelden (055-3121520 of 06-
22973908) of via e-
mail:ijsverenigingbeemtebroekland@gmail.co
m . 
Behalve dat we u hierbij willen aankondigen 
dat we weer langskomen maken we ook even 

van de gelegenheid gebruik om verslag te 
doen van de Algemene Ledenvergadering die 
we hielden in oktober in Ons Huus. Omdat er 
in de vorige winter geen mogelijkheid was om 
te schaatsen op het kanaal was daarover fei-
telijk niet veel te vertellen. We konden wel 
mededelen dat de twee leden die de kascon-
trole deden deze goedgekeurd hebben en on-

ze penningmeester Harold Barmentloo heeft 
een korte toelichting gegeven op de jaarreke-
ning. Tijdens de vragenronde kregen we nog 
een aantal tips van de aanwezigen; die gaan 
we bespreken tijdens onze volgende bestuurs-
vergadering. Voor nu kunnen we niets anders 

doen dan u vragen om samen met ons te dui-
men voor een mooi schaatsseizoen; dat geeft 
ons immers ook weer meer stof om te bespre-
ken tijdens de Algemene Ledenvergadering.  
We wensen u alvast fijne feestdagen en ho-
pen u snel op het ijs te zien!  
 

Vriendelijke groet, 
Bestuur van de IJsvereniging Beemte Broek-
land  

De Nieuwe Wetering. 

mailto:ijsverenigingbeemtebroekland@gmail.com
mailto:ijsverenigingbeemtebroekland@gmail.com
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PCBS Beemte 2 

 
 
De herfst is echt begonnen, dat merken we ook op school. 
De dagen worden korter, de temperatuur gaat naar bene-
den en het regent steeds vaker. Tijd om de gezelligheid met 
elkaar op te zoeken. 
 
Met elkaar, iets wat we bij ons op school hoog in het vaan-
del hebben. We zijn natuurlijk maar een kleine school en 
daarom kent iedereen elkaar. Geweldig om te zien hoe hier 
groep 1 t/m 8 samen van activiteiten leert en geniet. 

Zo wil het nog wel eens voorkomen dat we op de maandag-
middag met groep 1 t/m 8 in de samenwerkruimte zitten 
om daar samen te werken aan een leuke, leerzame, creatie-
ve opdracht.  
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PCBS Beemte 3 

De afgelopen periode zijn we al druk in de weer geweest met het maken van eekhoorntjes van klei, het 
stempelen van herfstbomen met schors en kurk en het maken van spinnen en spinnenwebben met 
kastanjes, prikkers en wol. Mooi om te zien hoe de oudere kinderen, de jongsten helpen met bv het 
gaatjes prikken in de kastanjes, het insteken van de prikkertjes en het vastknopen van de wol. Overal 
om je heen hoor je complimentjes over de tafels vliegen en zie je stralende gezichten wanneer iets na 
wat hulp ook zelfstandig lukt. 
Als we spreken over het ontwikkelen van eigenaarschap, dan zie je hier echt hele mooie dingen gebeu-
ren. Er komen echt verborgen talenten bovendrijven bij kinderen die zich als vanzelf als tutoren opwer-
pen. 
 

 
 Van onze groep 8 redactie: 
 
Advies 
 
We hebben te horen gekregen wat we voor advies hebben gekregen. 
Iedereen heeft wel een goed advies en we zijn er allemaal blij mee. 
Sommigen gaan al kijken bij de middelbare school. 

Maar gelukkig duurt het nog heel lang. 
We hebben het allemaal nog erg leuk op school. 
Met de gesprekken was het spannend, want je hoopte natuurlijk altijd een goed advies te 
krijgen. 
Het is spannend om naar een andere school te gaan, maar gelukkig weten we al wel een 
beetje hoe het gaat op de middelbare school. 

 
Wibe en Rijk 
 
 
Kinderboekenweek 
 

De hele school moest een tekening of een verhaal maken. 
Je mocht een fantasie verhaal bedenken of dat het echt gebeurd is met je opa en oma. 

Wij, Jaycie en Thirza hebben een aantal winnaars geïnterviewd. Dat ging als 
volgt: 
        Maaike, wat heb je gemaakt?:  
ik heb  een verhaal over mijn oma gemaakt. 

Wat heb je gewonnen?:  
de gouden griffel. 
Lois, wat heb je gemaakt?:  
een tekening. 
Wat stond er op die tekening?:  

we moesten een tekening maken over het boek wat de juf voorlas. 
Wat heb je gewonnen?:  

        een gouden penseel.   
Danil, wat heb je gemaakt?:  
een trein. 
Wat heb je gewonnen?:  
kleurpotloden. 
Mandy, wat heb je gemaakt?:  

een tekening. 
Wat stond er op die tekening?:  
opa en oma zijn aan het dansen op k3. 
Wat heb je gewonnen?:  
een gouden penseel. 
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PCBS Beemte 4 

Ook ‘PCBO De Diamant – Beemte’ doet mee aan schoolfruit. 
 
In de week van 7 november was voor 476.000 kinderen in Nederland 
de aftrap van het EU-Schoolfruit- en groentepro-gramma 2016-2017. 
Onze school is één van de 2.600 scholen die 20 weken lang voor elk 
kind 3 stuks gratis fruit of groente ontvangen.  
Nederland doet dit jaar voor het achtste jaar mee aan de Europese 
schoolfruitregeling.  
 
Waarom EU-Schoolfruit? EU-Schoolfruit werkt!  
- Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groen-

te. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezond-
heidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 
- Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook va-

ker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groen-
te dan voorheen. 80% van de ouders vindt school-
fruit prettig. 
- Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het 
gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen.  
- Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente 
hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt 
voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, 
maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importpro-
ducten, zoals bananen en sinaasappels. 

- Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over 
de herkomst van eten, de seizoenen en over de 
verschillende soorten fruit en groente. 
- Het kan helpen om overgewicht te voorko-
men. Op dit moment is één op de zeven kinderen 

te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrij-

gen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 
- Een gezonde school presteert beter. Kinderen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lek-
kerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.  
 
Het is wel even wennen… “Waarom mogen we ons lekkere koekje nou niet meer opeten?” Meteen in de 
eerste week al kregen we fruit wat we niet kenden… Honey Pomelo. “Jakkes! Dat ga ik echt niet eten!” 
was de eerste reactie van veel kinderen. Vanmorgen lag er nog 1 pomelo in de keuken. Die werd ge-
spot door een jongen uit groep 8. Daarop kwam meteen het smekende verzoek of hij daar niet nog een 
stukje van mocht hebben. In de pauze vroeg heel toevallig een meisje uit groep 8 ook nog hoe die lek-
kere grote vrucht nou ook al weer heet, want ze wil aan haar moeder vragen of zij die ook voor thuis 
kunnen kopen. En een jongetje in groep 4 heeft wel 6 stukjes opgegeten en likte zijn vingers er bij af. 
HEERLIJK! Morgen mogen deze kinderen de vrucht met juf Mariët delen, want zij was vorige week he-
laas ziek en vindt pomelo’s ook helemaal geweldig! 

 
Ondertussen hebben we ook al wel heerlijk bekend fruit gehad, zoals bananen, appels, mandarijnen en 
peren. 

Tuurlijk, we zullen nog wel vaker groen-
te/fruit tegenkomen waar we niet zo 
weg van zijn. En ja, op die momenten 
verlangen we vast ook heel erg naar 

ons oude vertrouwde koekje, maar ei-
genlijk heeft er geen kind problemen 
met het schoolfruit gebeuren. Sommi-
gen nemen nu gewoon een banaantje of 
appeltje mee, voor als ze iets niet lus-
ten of er niet genoeg aan hebben.   SU-
PER! 
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PCBS Beemte 5 

Nationaal schoolontbijt op ‘PCBO De Diamant – Beemte’ 
 
Donderdag 10 november j.l. zijn we de dag geweldig gestart. De kinderen konden genieten van een 
gezellig en vooral ook gezond ontbijtje. In de hal stonden de tafels al klaar. Groep 1 t/m 8 zat gezellig 
door elkaar gemixt te smikkelen en te smakken. Waar nodig hielpen de oudere kinderen de jongsten 
met het opensnijden van de krentenbollen of het smeren van de broodjes. Wat een traktatie om zo de 
dag met elkaar te mogen beginnen! (Freda, ontzettend bedankt voor het ophalen van alle spullen) 

 
 

Sinterklaas strijkt neer in ‘PCBO De Diamant – Beemte’ 
We stonden wel even raar te kijken vrijdagochtend 18 november jl. De juffen en meester ontvingen 

een telefoontje van het beveiligingsbureau dat ze direct het pand moesten verlaten en afsluiten. Er was 

niet eens tijd om een kopje koffie te pakken… Ja, en daar stonden we dan. Steeds meer kinderen en 

ouders kwamen naar school en lazen  
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PCBS Beemte 6 

dat de school wegens omstandigheden pas om 08:30 uur zou openen. Volgens de beveiliging was er 
een automatisch alarm op de centrale binnengekomen. Zij hadden daarop het pand verkend en wij 
moesten wachten tot zij het weer zouden vrijgeven… Ondertussen werd iedereen steeds kouder. We 
zagen wel dat er ineens gordijnen in de teamkamer hingen en dat daar een klein gezellig lampje brand-
de. Stiekem gluurden we naar binnen en zagen toen…. dat niemand minder dan Sinterklaas zelf, intrek 
had genomen in onze school! Om 08:30 uur ontving juf Mariët een telefoontje, dat we groen licht kre-
gen om voorzichtig naar binnen te gaan. Er zou wel wat rommel liggen, maar alles bleek gelukkig dik in 
orde. Voorzichtig liep iedereen naar zijn klas en tot onze grote schrik was het een enorme chaos door 
de hele school! Overal lagen krukken en tafels ondersteboven, waren kasten leeggegooid, waren pe-
pernoten gestrooid, kortom, we schrokken ons een MallePietje. Gelukkig waren wel alle schoentjes ge-

vuld met een klein presentje en wat lekkers, dat maakte het allemaal weer goed. Iedereen heeft rustig 
en snel alles opgeruimd en toen zijn we gaan neuzen in de kamer van Sinterklaas. Hij heeft vannacht 
echt bij ons geslapen, dat konden we zien aan het bed. Zijn kamer ziet er heel gezellig uit. Sinterklaas, 
van harte welkom bij ons op school. We hopen dat u nog vaak komt uitrusten hier! 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 
Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de 
“Oranjevereniging Beemte Broekland”, welke gehouden zal worden op donderdag 16 
februari 2017 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”. 
 

AGENDA 
Opening 
Notulen vorige ledenvergadering 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 
Verslag kascommissie 2016 
Benoeming kascommissie 2017 
Bestuursverkiezing  
Bespreking programma Oranjefeest 2017 
Rondvraag 
Afsluiting 

Namens het bestuur, Gondy Siemelink 

Van de directie van ‘PCBO De Diamant – Beemte’ 
 
Op de open dag, 21 september jl. zijn er weer nieuwe ouders wezen kijken. Als de school kennisma-

kingsgesprekken heeft met ouders die een school zoeken voor hun kind, dan krijgen we vaak terug dat 
men positieve geluiden over de school heeft gehoord. Daar willen we alle ouders van Diamant-Beemte 
voor bedanken! Want ouders zijn heel belangrijk in het uitdragen van een positief beeld over de school. 
En dat is weer heel belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Steeds weer blijkt uit diverse onder-
zoeken dat wanneer de ouders positief over de school praten, dit de schoolprestaties van de kinderen 
ten goede komt. Daarnaast wordt in diverse studies geconcludeerd dat de rol van ouders, één van de 
belangrijke succesfactoren is in de leerprestaties van kinderen. Wij vinden het als team heel fijn dat 

ouders op de Diamant-Beemte zo betrokken zijn. 
 
“Alleen ga je soms sneller, samen kom je verder.” 
 
De maatschappij waarin wij leven verandert. Het onderwijs is aan deze veranderingen onderhevig. Vo-
rig jaar hebben we met elkaar op de ouderavond een filmpje bekeken waarin te zien was met welke 

veranderingen onze kinderen worden geconfronteerd. Kinderen van nu leren op een andere manier dan 
toen wij op school zaten. Het onderwijs houdt al deze veranderingen nauwlettend in de gaten en vraagt 
zich af hoe wij onze kinderen het best kunnen voorbereiden op de toekomst. En hoe kunnen we het 
kind en ouders zo goed mogelijk vertellen hoe het zich ontwikkelt. Op de Diamant-Beemte gaan wij ons 
binnenkort buigen over de vraag hoe we de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk kunnen over-
dragen in het portfolio. Dit willen we doen op een wijze dat heel duidelijk en herkenbaar is voor ouders 
en kinderen, dat past binnen de tijd waarin wij leven en waarin recht wordt gedaan aan de totale ont-
wikkeling van het kind. Ouders worden hiervan op de hoogte gehouden. 

PCBS Beemte 7 
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Beste Lezers 
 
Dit jaar op 3 december was sinterklaas weer eens 

op bezoek in de Beemte. 
Om 10 uur kwamen de kinderen bij Ons Huus en 
stonden met veel zin te wachten op de komst van 
sint. 
Opeens kwam er een piet binnenstormen met het 
verhaal sinterklaas heeft een ongeluk gehad met 
zijn auto vlak voor de boerderij van Jet en 
Hein Wijngaards. 
De voorkant van de auto was helemaal kapot maar 
gelukkig hadden de sint en de pieten niks gelukkig 
konden de sint en de pieten het autoraampje nog 
opendoen waardoor er 2 pieten uit de auto konden 
ontsnappen en zo snel mogelijk naar Ons Huus 

konden om de kinderen te vertellen dat sinterklaas 
een ongeluk had gehad en vast zat in de auto. De 
kinderen renden naar buiten waar piet toevallig een 
ongeluk met de fiets had gehad de gelukkig hebben 
we hem kunnen helpen. 
Daarna zijn we zo allemaal zo snel mogelijk naar 

sinterklaas gegaan om hem te helpen gelukkig is 
sinterklaas met een trekker en een touw aan de 
auto bevrijd. 

Daarna liepen we met sinterklaas weer terug naar 
Ons Huus en hebben we allemaal gezellig liedjes 
gezongen. 
Maar vooral voor de kinderen waren de cadeautjes 
het leukste er werd elke keer een kind bij sinter-
klaas geroepen en kreeg een cadeautje. 
Toen iedereen een cadeautje had gingen we aftel-
len 3  2  1  0  openscheuren die cadeautjes!!! 
Daarna kregen alle kinderen nog een zakje peper-
noten en gingen naar huis. 
 
Mijn beleving: ik vond het heel leuk om te hel-
pen ook omdat het heel erg gezellig was en zou zo 

weer willen helpen!! 
 
Groetjes Max Lunneker     

Sinterklaas in de Beemte 
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Iets vroeger dan normaal stond het Halloweenfeest 
weer voor de deur. Dit had te maken met het feit 
dat het dorpshuis zo druk bezet is met allerlei 
feestjes dat wij ons halloweenfeestje naar voren 
moesten schuiven. Fijn dat ons dorpshuis tegen-
woordig zo goed in de smaak valt! 
Dit jaar hadden we een iets andere opzet bedacht 
voor ons halloweenfeest. We wilden niet meer al-
leen knutselen en disco houden in Ons Huus, maar 
we wilden echt gaan griezelen! En hoe kun je dat 

nou beter doen dan een spooktocht uit te zetten. 
En aangezien wij als Beemte Broekland sinds dit 
jaar ook een klompenpad hebben, is dat een prima 
plek om de spooktocht uit te zetten. Omdat die 
avond normaalgesproken ook Rock Solid te vinden 
is in Ons Huus, is de leeftijdsgrens wat verruimt. 
Daarom hadden we ook 2 routes uitgezet. Een mini
-spooktocht voor de kinderen van 4 t/m 10 jaar en 
een grote spooktocht voor 11 t/m 15 jaar. Maar 
een aantal kinderen die de mini-spooktocht gelopen 
hebben wilden toch ook erg graag de ‘grote’ spook-
tocht lopen. We begonnen om 18.00 uur, het was 
toen nog niet helemaal donker, maar zodra dat wel 
het geval was, was het echt griezelen geblazen. De 
kinderen en begeleiders werden gebracht en ge-
haald met auto’s naar het start en eindpunt. Onder-
weg stonden spoken die je nat spoten, die de wind 

door je haren lieten blazen, die er gewoon heel erg 
eng uitzagen, die vreselijk enge geluiden maakten 
of door water liepen of ineens uit de bosjes tevoor-
schijn kwamen. Voor sommige kinderen was het 
echt angstaanjagend en griezelig en voor anderen 
kon het niet eng genoeg. Voor degenen die de tocht 
niet wilden lopen was er nog een knutselactiviteit in 
het dorpshuis en ook als je nog even moest wach-
ten of al terug was kon je nog lekker even knutse-
len. Ook was de mogelijkheid om geschminkt te 

worden. Zoals altijd kregen de kinderen ook weer 
wat te drinken en konden een zakje chips halen aan 
de bar. In de foyer was ruimte gemaakt om te dan-
sen en disco te houden. De muziek werd dit jaar 
verzorgd door dj Max Lunneker. 
Al met al was het weer een zeer geslaagde avond 
en weer hebben we meer kinderen dan vorig jaar 
mogen verwelkomen, namelijk ruim 70 kinderen! 
Dit geeft toch wel aan dat het Halloweenfeest goed 
in de smaak valt bij de jeugd en traditie aan het 
worden is. Dit geeft ons  inspiratie om volgend jaar 
zeker weer een spetterend feest te organiseren en 
wie weet wat we dan weer gaan doen?!?!? 

 
Namens de Aktief Ons Huus Groep 
Gerdien van der Mik 

Verslag Halloween 21 oktober 2016 
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Competities 
          

  
Billart Vereniging Ons Huus / uitslag 1e t/m  4e peri-
ode 2016 e 2016  

                    

Speler Aantal  Gem   Gem   Gem   Gem   Jaar  
Pun-
ten Hoogste Temaken 

  wedstr  1P.    2 P   3 P   4 P   gem  totaal serie 
Car. 
2017 

W.Bouwmeester 60   1,60    1,53     1,52     1,29     1,48  54 19 47 

J.Broekhuis 60   1,59    1,76     1,54     1,66     1,63  67 14 53 

A.Velthoen 60   1,47    1,56     1,41     1,62     1,51  53 14 50 

J.Bakker 60   1,51    1,65     1,53     1,53     1,56  66 19 50 

E.Bellert 0      -         -          -          -          -    0 0 0 

B.Koller 60   1,18   1.31     1,31     1,15     1,23  59 12 41 

G.Wijnbergen 60   1,15    1,12     1,07     1,11     1,11  59 12 35 

A.Doppenberg 60   1,18    1,33     1,19     1,19     1,22  71 11 38 

J.vd Heuvel 60   1,11    1,06     1,13     1,11     1,10  51 11 38 

H.Kieskamp jr 40   1,42    1,36     1,34     1,24     1,33  47 13 41 

L.Veldhuis 40   1,05    1,17     1,19     1,17     1,15  40 12 38 

M. v Binsbergen 40   1,09    1,07     1,04     0,96     1,03  33 9 35 

H.Homan 60   0,78    0,80     0,82     0,80     0,80  60 10 31 

H.Kieskamp sr 60   0,68    0,76     0,79     0,70     0,73  46 11 29 

P.v Voorst 60   0,93    0,81     0,90     0,80     0,86  60 9 31 

H. Gerritsen 60   0,82    0,80     0,78     0,73     0,78  74 9 29 

Naam speler carb J.B A.D H.K jr H.G H.K sr punten plaats 

Jan Broekhuis 53 X 0 4 2 4 10 2e 

Arend Doppenberg 41 4 X 0 0 4 8   

Hein Kieskamp jr 44 0 4 X 4 4 12 1e 

Henk Gerritsen 29 2 4 0 X 4 10 2e 

Herman Kieskamp 
sr 

29 0 0 0 0 X 0   

De biljartvereniging “Ons Huus” is klaar met zijn 
jaarlijkse competitie van 4 periodes van ca 9 wk. 
Deze vier periodes leveren diverse uitslagen en 
winnaars op, zoals je kunt zien, in de excel bijlage. 
Hierbij valt op dat de kolom van Ep Bellert leeg is, 

hij heeft niet mee kunnen spelen i.v.m. gezond-
heid. 
De winnaars van de vier periodes spelen samen 
met de titel verdediger van de kampioen van 2015. 

Om het algemeen kampioenschap 2016. 

Zoals je kunt zien is Hein Kieskamp jr Algemeen 
kampioen van 2016 1e geworden met 12 punten. 
Als het tot de mogelijkheden behoort, zou het leuk 
zijn een foto van Hein te plaatsen ( zie bijlage). 
De 2e plaats word gedeeld door Jan Broekhuis en 
Henk Gerritsen met elk 10 punten. 

Hopelijk kun jullie met deze gegevens uit de voe-

ten, en danken jullie voor het plaatsen. 

Met vriendelijke groet. 
Jan Broekhuis. 
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Trugge kieken op boek presentatie “Trugge kieken” 

Beste allemaal 
Hierbij willen wij iedereen bedanken die aanwezig 
was bij de boekpresentatie op 11 november 2016 

van “Trugge kieken” over de geschiedenis van 
Beemte Broekland en Wenum. Wat een geweldige 
opkomst, volgens een schatting zouden er onge-
veer 250 personen geweest zijn, die bij binnen-
komst ontvangen werden door, “typisch”, Carolien 
die zich voordeed als Fennigje Kers, (die op de 
omslag van het boek stond) het dorpshuis was dan 

ook afgeladen vol. Als dit over je heen komt, weet 
je ook weer waar je het voor gedaan hebt en dat 
geschiedenis leeft. Na een inleidend welkomst-
woord en het eerste exemplaar aan wethouder 
Johan Kruithof overhandigd te hebben, kwam het 
bedanken van de vele personen, die belangeloos 

hebben mee geholpen aan de orde. Zonder deze 

personen was het niet gelukt om tot dit mooie re-
sultaat te komen. Diana Vredenberg zong nog 
twee liedjes waarvan de teksten ooit op papier ge-

zet waren door Hermen Bomhof. Na het overhan-
digen van enkele bossen bloemen, en flessen wijn 
aan de personen die ik bedankt had, kon Iedereen 
die vooraf een boek besteld had deze na afloop 
afhalen. Daar werd ook gretig gebruik van ge-
maakt. Na het officiële gedeelte te hebben afge-
rond, hebben wij met genodigden, familie, vrien-

den en bekenden tot in de late uurtjes onder het 
genot van een hapje en een drankje nagepraat 
over de geweldige opkomst en Superavond.  
 
Met heel veel dank 
Frits en Marianne Bouwmeester 

(Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar.) 
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Fototentoonstelling 20 november 2016 

Het is dit jaar toch weer gelukt om weer vele men-
sen op de been te krijgen, voor de tweede fototen-
toonstelling. Vele bewoners maar vooral ook oud 

inwoners, uit onze buurtschappen waren op zon-
dagmiddag 20 november weer aanwezig, ondanks 
het slechte weer. Het was voor de vele personen 
weer een blik van herkenning, bij het zien van de 
50 foto’s die op de borden zaten. Gelukkig hebben 
dan ook weer vele personen toe gezegd om de 
schoenendoos nog maar eens op de kop te zetten, 
want zonder foto’s houd het verhaal op. Ik wil dan 
ook de vele personen, die weer materiaal beschik-
baar gesteld hebben bedanken voor hun bijdrage. 

Door het verzamelen van deze foto’s komt er al 
een mooi overzicht van het leven van de laatste 
honderd veertig jaar in onze buurtschappen. En 

denk nou niet mijn foto’s hebben geen waarde, dat 
is een foute gedachte elke foto geeft een tijds-
beeld. En het mooie ervan is, dat ik bij elke foto 
probeer de namen te achterhalen van de personen 
die er eventueel opstaan, waardoor het een meer-
waarde krijgt voor u en voor het nageslacht. 
Met vriendelijke groet, en bedankt voor uw bijdra-
ge. 
Frits en Marianne Bouwmeester 
Mobiel 06-83551109 

1. Rookworst 
2. Vorm het Romeinse getal voor 16; XVI 

3. Een kaars 
4. 12 maanden 

5. Het woord ‘klein’. Als je ‘-er’ toevoegt krijg je ‘kleiner’. 
6. Tijd 

Appelmoes maken 
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Verslag toertocht 24 september 2016 van de O.C.B.B. 

Ja, het ligt al weer een tijdje achter ons, maar op 
zaterdag 24 september hebben wij onze derde 
toertocht verreden. Op een zon overgoten zater-
dag morgen mochten wij het grote aantal van 51 
oldtimer trekkers verwelkomen. Een grote domper 
op deze dag was dat wij een tijdje daarvoor plot-
seling afscheid hebben moeten nemen van onze 
trekker vriend Evert van Lohuizen. Evert zorgde 
altijd voor de vrolijke noot binnen het gezelschap 
en ook wist hij altijd weer de mooie tussen weg-

getjes te vinden. Evert bedankt hiervoor. 
 
Na het gebruikelijke kopje koffie met krenten-
brood, tegen 10.15 uur de trekkers maar eens 
gestart en na vele bewonderende blikken vertrok-
ken richting Broekland, over de Broeklanderweg 
terug richting Beemte. Het kanaal over bij de 
Ramsbrug en na slingerend over allerlei wegen de 
Papegaaiweg oversteken, door het Wenumse veld, 
over de Oude Zwolseweg weer naar de Papegaai-
weg toe om daar de Zwolseweg over te steken. 
Via de Huisakkers, Greutelseweg, Kopermolen-
weg, Elburgerweg en wat slingerend via diverse 
wegen bij Vaassen aan te komen, waar wij achter 
de Kouwenaar langs op de Woestijnweg terecht 
kwamen en aan het eind van deze weg onder het 
genot van een gekoeld blikje onze dorst gelest 
hebben. 
Na een Pauze van een half uur het gas er maar 
weer op en via de Elspeterweg en Gortelseweg 

binnen door richting het Laar (dat blijft een mooi 

gebied) Emsterweg overgestoken en over de 
Lochtenbergweg, de Eekterweg en via de rotonde 
naar de Deventerstraat, de Bottert, linksaf de Jo-
nasweg volgen tot de Eierstreekweg, dat alsmaar 
links aanhouden waar je dan uiteindelijk weer op 
de Ramsbrugweg uit komt. Hier het kanaal weer 
oversteken wat verder de Bellertstraat in waar 
uiteindelijk aan het eind om de hoek Dorpshuis 
ons Huus weer gloort. Na een zonovergoten mooie 
tocht en enkele personen met een rood voor-

hoofd, van de zon (of angst dat de trekker stopt 
onderweg!) Weer terug op de plek waar de tocht 
ook gestart was. Totaal 38 km gereden door een 
geweldig mooi gebied en dat zo kort bij huis. 
Bij aankomst stond aan de achterkant van het ge-
bouw de tap klaar waar het eerste biertje natuur-
lijk altijd het beste smaakt. De B.B.Q. werd aan-
gestoken en iedereen kon zich tegoed doen aan 
een perfect stuk vlees. Uiteraard had Ben gezorgd 
dat er ruim voldoende was voor iedereen. Hier-
mee zat de dag erop en ging eenieder tevreden en 
voldaan op huis aan. 
Iedereen bedankt voor de goede verzorging, de 
verkeersregelaars de Fam. Achterkamp bedankt 
voor jullie begeleiding, en de rijders bedankt voor 
jullie grote opkomst. 
Namens de O.C.B.B. : Marinus Kraassenberg, 
Martie Lievenstroo, Ab Vos en Jan Wolters. 
Met vriendelijke groet  
Frits Bouwmeester 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

P.S. Heeft u iets te 

vieren? Loop even 

binnen, dan kun-

nen we onder het 
genot van een kop-

je koffie uw wen-

sen en onze moge-

lijkheden bespre-

ken. 

 
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 en zondag 10.00 uur 
Zaterdag 3 december eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde 
Zondag 11 december woord en communieviering met werkgroep 
Zondag 18 december Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
24 december kerstavond om 17.30 gezinsviering 
        Om 19.30 viering met Timeles 
        Om 22.00 uur viering met pastor W Vroom en Martinuskoor 
Zondag 25 december Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 1 januari 18.00 uur woord en communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 8 januari  Woord en communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 15 jan  Kanselruil Ds Heslinga 
Zondag 22 januari Woord en Communieviering met pastor I Kantoci 
Zaterdag 28 januari woord en communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 5 februari Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
 Om 20.00 uur met Sebastian Martinuskoor 
  Om 22.00uur met I. Kantoci 

ONS HUUS   
Wanneer u dit leest is Sinterklaas al weer vertrokken, zijn de kerstversieringen uit de kast gehaald en 
zijn veel mensen druk met het voorbereiden voor de kerstdagen en de jaarwisseling. 
In het dorpshuis hebben wij voor deze maanden een paar activiteiten gepland: 
Zaterdag 7 januari:  vanaf 16.00 uur  Nieuwjaarsborrel voor de Beemtenaren . 
Vrijdag  27 januari: Toneelavond door Jong Gelre. 
Zaterdag 4 februari: Apres  ski feest 
Tussen kerst en oud/nieuw zijn wij gesloten . 
 
Wij wensen U fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2017.  

 
Graag tot ziens op de Nieuwjaarsborrel op 7 januari vanaf 16.00 uur! 
 

SNACK ACTIE MAAND DECEMBER / JANUARI 
Gezinszak patat (4 pers.) + 4 frikandellen of kroketten € 11,00 

 
Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de ca-
fetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken)  van Ons Huus 
 
Openingstijden winterseizoen: 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur  
 
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.30 uur 

In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 
 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
Tel. 06 2728 4949 
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Kerkdiensten  

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

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Diensten in de Wilhelminakerk: 

December 2016: 
04 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn 
11 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. H.J.W. Faassen, Apeldoorn 
18 dec. 10.00 uur Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn 
24 dec.1 22.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 

25 dec.2 10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst, 1e Kerstdag 
30 dec.3 20.00 uur TOP-2000 dienst met Ds. A.J. van Al - Holst 
31 dec. 19.30 uur Dienst met Ds. E.P. van der Veen, Nunspeet 
 
Toelichting: 
1) Op 24 december zal de  Kerstnachtdienst worden  opgeluisterd met de mooie klanken van het Gel-
ders Politie Mannenkoor die voor de 1e keer in onze kerk hun zangkwaliteiten (die niet gering zijn) ten 
gehore zullen brengen, dat wordt dus een heel speciale dienst, komt allen! 
 
2) Op 25 december, 1e Kerstdag, zal een gelegenheidskoor, samengesteld uit leden van onze kerk, de 
dienst met hun zang begeleiden, en ook dat wordt iets om naar uit te kijken! 
 
3) Op 30 december zal er een TOP-2000 viering zijn, een viering die aansluit op het draaien van de TOP 

2000 songs aller tijden op radiozender NPO2.. 
Met de medewerking van het ons bekende koor “In Between” uit De Vecht belooft dat een heel bijzon-
dere dienst te worden. Deze dienst is uiteraard, zoals alle andere diensten, voor iedereen toegankelijk 
maar bedenk wel, het aantal plaatsen in onze kerk is beperkt dus kom op tijd! 
 
Januari 2017: 
08 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 

15 jan.   10.00 uur  Dienst met Pastor R. Bloemendal, Apeldoorn 
22 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn 
29 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broekland, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 4  december Eucharistieviering met pastor H. Hofstede met Martinuskoor 
Donderdag 8 december Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 18.30 
Zondag 11 december  Eucharistieviering met pastor Sebastian met \Martinuskoor 
Zondag  18 december Woord en communieviering met pastor I. Kantoci met Woco 
Zaterdag 24 dec kerstavond om 18.00 gezinsviering 
 
Zondag  25 dec Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde Woco Koor 
2e kerstdag Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde combo Cadenza 
Oude jaarsavond 31 dec om 19.00 eucharistieviering met pastor Sebastian  Step 
by Step 
Zondag  1 januari Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag  8 januari Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Maandag 9 jan om 18.30 Eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
Zondag 15 januari  Eucharistieviering met pastor H Hofstede om 9.00 uur en om 
10.30 oecumenische viering 
Zondag 22 januari Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 29 januari Eucharistieviering met Pastoor P Daggenvoorde 
         Om 12.00 kinderzegen 
Zondag 5 febr Eucharistieviering met pastor Sebastian 

Wij hopen U te mogen be-
groeten met vieringen die 
u aanspreken 
en wensen U fijne feestda-
gen en een voorspoedig 

2017. 
Locatieraad en pastoraats-
groep 
Geloofsgemeenschap van 

de H Antonius 
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MIRJAMS KERSTGESCHENK 

De tent van Elias stond dicht tegen de rotswand 
aan de voet van een heuvelrij. Elias had deze plek 
zorgvuldig uitgezocht, zodat hij en zijn gezin be-

schermd waren tegen de wind en de kou. Hij had 
lang rondgezworven met zijn vrouw Sara, hun 
twee zonen, hun dochtertje Mirjam en grootmoe-
der. 
 
De nacht was gevallen en het gezin legde zich ter 
ruste. Ze waren moe van de lange reis. Maar de 

rust was hun niet lang gegund. Midden in de nacht 
kwamen er herders langs, die hen wakker maak-
ten en vertelden dat zij engelen hadden gezien. 
"De engelen verkondigden dat er in een armoedi-
ge stal in Bethlehem een kind geboren is, het 
kindje Jezus. Wij gaan erheen om het te begroe-

ten. Gaan jullie mee?" 
 
Ze wilden wel meegaan, maar voor grootmoeder 
zou de tocht veel te vermoeiend zijn. Zij moest 
achterblijven, en Mirjam ook. 
 
Het waaide hard en Elias keek nog even of de tent 
goed vaststond. Mirjam trok aan zijn arm en riep: 
"Vader, neem me alsjeblieft mee. Ik wil het kindje 
Jezus mijn pop geven." 
Maar Elias antwoordde glimlachend: "Je kunt niet 
met ons meegaan. Je bent nog veel te klein. Hoor 
je de wind? Die zal jou en je pop als een pluisje 
wegblazen." 
Mirjam durfde niet tegen te spreken. Verdrietig 
ging ze met haar pop in haar armen naar groot-
moeder toe. Die zou vast wel raad weten. 
 
"Vraag de wind of hij gaat liggen," zei grootmoe-
der. Ongelovig keek Mirjam haar aan. "Moet ik dat 

aan de wind vragen? Verstaat hij me dan?" - "O 
ja," zei grootmoeder, "hij zal je verstaan. En hij 
zal je ook antwoord geven, maar je moet heel 
goed luisteren." Voorzichtig lichtte grootmoeder 
het tentdoek op en fluisterde: "Kruip hier maar 
onderdoor." Mirjam stopte haar pop in haar rok-
zak en kroop naar buiten. 
Hoeoeii! De wind had Mirjam bijna omver gebla-
zen. Met beide handen klemde ze zich aan een 
tentstok vast. "Wind, lieve wind, blaas alsjeblieft 
niet zo hard!" riep Mirjam tegen het geweldige 
geruis van de storm in. "Anders kan ik niet naar 
Bethlehem gaan. En ik wil het kindje Jezus zo 
graag mijn pop geven!" Mirjam luisterde inge-
spannen. Had de wind haar wel gehoord? Ze durf-
de bijna geen adem te halen. 
Plotseling ging de wind liggen. Er streek nog een 
klein zuchtje door Mirjams haar en van heel ver 
weg hoorde ze een stem die zei: "Ga, kleine Mir-

jam. Breng het kindje Jezus je pop. Zelfs geen 
briesje zal je tegenhouden." 
 

Toen Mirjam weer onder het tentdoek door terug-
kroop, stond haar vader voor haar. "Waar kom jij 
vandaan?" vroeg hij ontstemd. "Ik was buiten, bij 
de wind," zei Mirjam opgewonden. "Hij heeft me 
beloofd te gaan liggen. Nu kan ik toch mee naar 
Bethlehem." - "Onzin! De wind kan niet praten." 
"Maar vader, hoor je niet hoe stil het buiten ge-

worden is?" Elias luisterde. Er was werkelijk geen 
zuchtje wind meer te horen. "Nee, je mag toch 
niet mee," zei vader. "Je zult bevriezen door de 
vorst." Mirjam zei niets. Ze liep naar grootmoeder 
toe. 
"Vraag de vorst of hij weggaat," zei grootmoeder. 

"Vlak naast de tent is een nis in de rotswand. 
Daar zetelt de vorst en blaast zijn koude adem 
over het land." Ze lichtte het tentdoek weer op en 
Mirjam kroop naar buiten. 
 
Het was bijtend koud. Mirjam huiverde, maar ze 
ging dapper naar de nis in de rotswand. IJskristal-
len glinsterden aan de wanden en van alle kanten 
klonk het kraken en knerpen van de vorst. Mirjam 
raapte al haar moed bij elkaar en riep: "Vorst, lie-
ve vorst, blijf alsjeblieft in je hol. Anders kan ik 
niet naar Bethlehem gaan. En ik wil het kindje Je-
zus zo graag mijn pop geven!" Ze luisterde 
scherp. Geen gekraak en geknerp meer! Van heel 
ver weg klonk een stem: "Ga, kleine Mirjam. 
Breng het kindje Jezus je pop. Ik zal me diep in 
mijn hol terugtrekken." 
 
Plotseling doemde er een grote wolf voor haar op. 
Mirjam schrok en bleef staan. "Klim maar op mijn 

rug," zei de wolf vriendelijk, "ik zal je dragen." 
Toen klom Mirjam vol vertrouwen op de rug van 
de wolf. "Houd je goed vast, anders val je," zei de 
wolf. Met grote sprongen gingen ze op weg naar 
Bethlehem. 
 
De ster scheen steeds helderder. En daar was de 
stal! "Dank je wel, lieve wolf," fluisterde Mirjam 
en ze streelde het dier dat haar zo snel en veilig 
door de nacht gedragen had. Toen ging ze naar de 
stal. 
 
Voor de deur stonden Sara en Elias en haar twee 
broers. Mirjam aarzelde. Maar haar vader wenkte 
haar naderbij en nam haar bij de hand. Toen zag 
Mirjam het kindje Jezus. Ze ging naar de kribbe 
en legde haar pop in het stro. Het kindje lachte. 
Dat maakte Mirjam heel blij, en de anderen deel-
den in die vreugde. 
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Wist je dat er iedere tweede zondag van de maand 
KidsKerk is in het gebouwtje bij de Wilhelminakerk? 
En dat wij dan altijd met een hele groep kinderen 
samen een heel gezellig uurtje beleven? 
Op een heel vrijblijvende manier beleven we de 
verhalen uit de bijbel, “samen gaan we op reis door 
de bijbel”. 
Vorig seizoen ging er een koffer mee en dit seizoen 
is het thema: vriendschap. 
De verhalen worden altijd op een hele mooie ma-

nier weergegeven, uitgebeeld of gespeeld. 
Daarna gaan we samen aan de slag, we maken iets 
moois of gaan lekker naar buiten. 
 

Wat we al gedaan hebben samen; geknutseld, 
bloemschikken, hutten gebouwd van bamboe en 
zelfs met een echte parachute door de wei gerend. 

Elk jaar sluiten we het seizoen af met  een gezellige 
picknick. 
Jullie horen het al wel, wij hebben het heel fijn sa-
men . 
 
Iedereen is welkom, ook als je ouders niet naar de 

kerk gaan op zondagmorgen, 
laat je dan lekker brengen en 
ophalen. 
En natuurlijk mogen ouders 
ook gezellig blijven als ze dat 
leuk vinden. 
De KidsKerk leiding wil jullie 
ook ophalen hoor, geen pro-
bleem, laat het dan even we-
ten. 

Komen jullie ook een keertje 
kijken? 
Elke tweede zondag van de maand in het wijkge-
bouwtje naast de Wilhelminakerk om 10 uur, behal-
ve in november, dan de eerste zondag van de 
maand! 
 
Graag tot dan! 
Groetjes van de KidsKerk Leiding, 
 

Ria, Margriet, Caroline, Wilma, Alwine, Ester, Mir-

jam en Renate 

Kidskerk 
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Eet u ook weer een hapje  mee ??       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezellig samen smullen van een STAMPPOTTENBUFFET 

 
Op woensdag 15 februari 2017 organiseert de Aktief Ons Huus groep wederom een stamppotten-
buffet. 
De kosten hiervoor zijn € 10,- Dit is inclusief 1 consumptie naar keuze en een kopje koffie of 
thee als afsluiting. (kinderen t/m 12 jaar € 7,50) Betalen bij binnenkomst. 

 

Daarvoor heeft u de keuze uit zuurkool, hutspot en boerenkool met worst, uitge-

bakken spekjes, jus, verschillende zuren. 

 
Om te weten hoeveel aardappels er geschild moeten worden willen we graag vooraf inschrijven. Dit is 
mogelijk bij de leden van de Aktiefgroep maar ook in het dorpshuis zelf of per mail Aktiefons-

huus@outlook.com t/m 12 februari. 
 

Aanvang van het buffet om 17.30 uur, de zaal is open 
vanaf 17.00 uur. 
  Inschrijven bij: 

beheerders Dorphuis Ons Huus, Beemterweg 25a, tel 06-
27284949 

Hennie Mentink, Beemterweg 14 

Marjan van Assen, Beemterweg 20 

Gerdien van der Mik, Bellertstraat 9 

mailto:Aktiefonshuus@outlook.com
mailto:Aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant Beemte                           

Verkoop oliebollen en appelbeignets 
 

 

HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS 

GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ VAN DER WAL EN JOLINK 

 

De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 5 stuks en kost € 4,20. 

De appelbeignets (appelschijf in bladerdeeg uit de frituur en gedecoreerd 

met kaneelsuiker) zijn per stuk te koop en kosten € 1,90 per stuk. 

 

Bestellen kan via onderstaande bestellijst of even een belletje naar Gerdien 

van der Mik  055-3015566 / 06-38229612 of Miranda Hofman 06-10921520. 

U kunt deze lijst inleveren bij basisschool ‘De Beemte’. De uitlevering van de 

oliebollen en appelbeignets zal plaatsvinden op vrijdag 30 december tussen 

9.30 en 10.30 uur op school. Indien u niet in de gelegenheid bent deze zelf op 

te halen, zorgen wij ervoor dat ze bij u thuis worden afgeleverd! 

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

weer wat extra’s te kunnen geven. Alvast bedankt! Tenslotte wensen wij u nog 

prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017. 

Naam 

Adres 

Telefoon- 

nummer 

Aantal 

zakjes 

olie-
bollen 

Aan-

tal 

appel-
beig-

nets 

Bedrag 
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Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2016 
 

Van 5 tot en met 10 september zijn de collectanten weer op pad geweest voor de jaarlijkse collecte. 
 

De collecte heeft in Beemte Broekland € 1.388,66 opgebracht. Namens het KWF wil ik u hartelijk dan-
ken voor uw bijdrage. Ook dank ik hierbij de collectanten voor hun inzet. 
 

Na 10 jaar zich te hebben ingezet als collectant heeft Anita Bensink aangegeven, vanwege gezond-
heidsredenen, te moeten stoppen. Namens het KWF dank ik Anita hartelijk voor haar inzet gedurende 
al die jaren. Anita heeft zelf een opvolger gevonden; Lisette ten Have heeft dit jaar haar wijk overge-

nomen. 
Ook Lies Rijckenberg heeft te kennen gegeven te willen stoppen als collectant. Zij heeft zich de afgelo-
pen 30 jaar ingezet voor de Kankerbestrijding. Namens het KWF wil ik Lies hartelijk danken voor haar 
inzet in al die jaren.  
Dit betekent dat ik op zoek ben naar een nieuwe collectant voor het rondje Bellertstraat, Oude Beem-
terweg, gedeelte Kanaal Noord en gedeelte Broeklanderweg. Wilt u ook een steentje bijdragen? Meldt u 

zich dan bij mij aan als collectant en zamel geld in voor kankeronderzoek tij-
dens de collecteweek. De KWF collecteweek is altijd in de 1e volle week van 
september.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

Mariska Disbergen – Wijkhoofd Apeldoorn Noord 
Beemterweg 34 
7341 PC Beemte Broekland 

Opbrengst collectes 
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Wat een bijzondere lezing hadden wij donderdag 10 november 2016 voor onze senioren. 
Ina Timmer en Arie Niks uit Doesburg kwamen, zij is Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
in enkele gemeenten rondom Doesburg. De vraag was wat weten we over de verloving, het huwelijk en 
de tradities rond het huwelijk. 
In haar lezing, nam zij ons, humorvol en ontspannend mee (aan de hand van een powerpoint presentatie 
met 150 lichtbeelden) door de geschiedenis van het huwelijk. 
Wij als bestuur dachten, hier moeten we meer mee doen. Er kwam bij ons de gedachte op, om er een ex-
positie aan vast te knopen. Trouwjurken, trouwpak-
ken en trouwfoto’s van vroeger en nu. Maar moeten 
wij dat dan alleen doen op de besloten middag van 

de C.O.D.? 
Nou nee dus, wij hebben er de vrijdag en zaterdag 
aan vast geknoopt. En wat een succes. 
Wij, de bezoeksters van de C.O.D., vroegen links en 
rechts om trouwkleding, trouwfoto’s en doopjurken 
die gemaakt zijn van trouwjurken. Wat een aanmel-
dingen en op de vrijdag en zaterdag hoorden wij ver-
schillende keren, ik had ook nog wel iets moois. Maar 
zo was het goed, het was een korte voorbereiding. 
Meer dan 50 jurken etc. kregen wij binnen. 
Ina Timmer heeft de donderdagmiddag  “officieel” 
geopend, door de strik uit het lint los te maken. 
 

Daarna konden de senioren eerst de expositie in de 
kerk bekijken. Om half drie gingen we naar de zaal 
voor de lezing. Dit was erg leuk. 
Het oudste trouwpak was uit 1929. En de jongste uit 
2015. Bijzondere verhalen waren erbij. Ook kon je 
goed zien uit welke tijd of de kleding kwam. Zwarte 
jurken, maar ook flower power en veel wit of crème, 

maar ook lichtblauw b.v. 
 
En diverse jurken die vermaakt waren. Van een lange 
jurk die korter was gemaakt en van dat stukje wat er 
af gehaald was een doopjurk gemaakt. Een trouwjurk 
die vermaakt was voor haar 25 jarig huwelijk, als laat-

ste vermaakt als een blouse. 
 

En dus ook veel doopjurken. 
  Maar ook diverse foto’s van 
vroeger en nu. Sommige kle-
ding, wat er hing, was van 3 
generaties. Aan het eind kre-

gen de gasten bruidssuikers 
mee in een zakje. Niet ieder-
een, want wij kwamen tekort. 
Deze dagen hebben ongeveer 
200 mensen de expositie be-
zocht. 

 
 
 

Door de hulp van de exploitatie  commissie van de Wilhelminakerk en de 
bezoeksters en het bestuur  van de C.O.D. was het een enorm succes.  
Nogmaals onze dank. 
Namens de C.O.D. 
Ineke Bomhof  De foto’s zijn gemaakt door Annelies te Loo 

C.O.D. Christelijke Ouderen Dienst Wilhelminakerk 
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Prins Roberto de 1e  en Prinses Clementine nieuw prinsenpaar in Vrogge Reuiers Darp 
 
Zaterdagavond 5 november is het nieuwe prinselijk paar van het Vrogge Reuiers Darp bekend gemaakt.  
De laatste uurtjes van Prins Marcus de 1e , heerser over het Vechtse Reuiersdarp en over alle Vechtse 
narren en narinnen , Grootvorst van Vechtse omstreken en Prinses Patricia waren aangebroken. Voordat 
Prins Marcus de 1e  zijn scepter kon inleveren dankte hij de aftredende raadsleden , Martien Hendriks (24 
jaar raadslid), Wiljo Overvelde ( 20 jaar raadslid ) en Jan Veldhuis ( 9 jaar raadslid ) voor hun bewezen 
diensten tijdens het carnaval en overige activiteiten van de vereniging, in het Vrogge Reuiers Darp. De 
aftredende raadsleden willen diep in hun hart nog niet helemaal de Reuiers verlaten , ze hebben ‘Reuiers 
Vrienden’ opgericht om zo achter de schermen hand en span diensten uit te voeren. 

De afvoer commissie had voor deze gelegenheid een grote fles zwart zwien gemaakt , het favoriete 
drankje van Prins Marcus de 1e en Prinses Patricia , om zo staand in de fles zwart zwien de feestzaal te 
verlaten. 
Onder de tune van ‘Eye of the tiger’ kwam er een aanhanger de ‘Grote Slok’ binnen gereden met hierop 
twee grote hoeden , helaas was Hans Klok deze avond verhinderd om iets uit deze hoeden te toveren. 
Na het aftellen kwamen de nieuwe Prins en Prinses onder de hoeden te voorschijn : Robert en Clementi-
ne Overvelde , zij gaan dit jaar door het leven als Roberto de 1e  van Oover den Velden , Heerser over 
het Vechtse Reuiersdarp en over alle narren en narrinnen, Grootvorst van de Vechtse omstreken en lan-
derijen langs het Klompenpad en Beschermheer van het Fort Oover Den Velden en zijn bewoners, en 
Prinses Clementine van achter de Grolse Slotgracht.   
Roberto de 1e  kon na het oplezen van de proclamatie welke afgesloten werd onder het motto : ‘Just Go 
With The Flow ‘  ,gelijk aan de bak , Peter Jan van Amersfoort werd geïnstalleerd als nieuw raadslid van 
de Vrogge Reuiers.          
Na het officiële gedeelte werd er in de zaal samen met onze gastverenigingen, 
CV de Neutenkrakers , CV Pampus, CV de Lollebroeken , en overige carnavallisten volop feest gevierd 
onder begeleiding van BB´s Party show. 

Prins en Prinses carnaval 
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Zijactief de Vecht 

We zitten al weer bijna aan het eind van 2016. 
Wat Zijactief betreft een mooi jaar. We hebben leuke, informatieve en creatieve avonden gehad die goed 
werden bezocht. De avond met de kampioensbakker ligt nog vers in ons geheugen. Deze bakker zou ook 
zo maar om kunnen scholen tot cabaretier. Geweldige presentatie. Velen vonden ook "Kerk op Catwalk" 
en de Landwinkel uit Raalte een aanrader. Maar ook serieuze onderwerpen kwamen aan de orde zoals: 
Orgaandonatie en hulp aan Nepalese vrouwen.  We hebben gewandeld en gefietst en ook een uitstapje 
gemaakt met de bus naar Limburg. Tot slot de kerstavond op 14 december en dan gaan we vol goede 
moed beginnen aan 2017. 
De avonden zijn inmiddels ingevuld. We hebben ons best gedaan om er weer een gevarieerd programma 
van te maken, waarbij we u graag ontmoeten. Meer uitgebreide informatie vind u op onze website:  
 zijactief.de-vecht.nl  

Januari komt er geen Ratelaar uit dus noem ik nu vast de datum van de jaarvergadering.  
Deze is gepland op 25 januari 2017. 
Naast de gebruikelijke verslagen is er na de pauze een voorlichting over Buurtzorg. 
De avond begint om 20.00 uur en vooraf is er koffie met een oliebol.  
Locatie zoals gewoonlijk bij de Groot. Introducés zijn welkom. 
Namens het bestuur wens ik u fijne Kerstdagen toe en een goed en vooral gezond 2017. 
Groetjes Janny. 

Welke worst is zonder R, ook worst? 
Hoe kan je het getal 16 vormen met 5 lucifers? 
Ik ben groot als ik jong ben, maar ik ben klein als ik oud ben. Wat ben ik? 
Hoeveel maanden zijn er met 28 dagen? 
Welk woord wordt kleiner als je er twee letters aan toevoegt? 

Het vliegt, maar het heeft geen vleugels. Wat is het? 
Een moeder heeft 9 appels en 8 kinderen. Hoe kan ze eerlijk alle appels verdelen? 
 

 

Vuurwerktips 
  

Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur. 
Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen. 
Draag geen brandbare kleding of een capuchon. 
Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af. 
Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid. 
Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ont-
ploffen en waar het precies terecht zal komen. 
Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand!). 
Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig 
een pvc-buis. 
Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem. 
Let op omstanders (mens en dier). 
Een ander misverstand is vuurwerk voor kinderen, sterretjes bijvoorbeeld. Ook al noemen ze die weleens 

kindervuurwerk of koudvuur, ONZIN! Koudvuur bestaat niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk: het bran-
dende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius! 
Let op de windrichting. 
Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen. 
Steek vuurwerk aan met een aansteeklont. 
Neem voldoende afstand, minstens 6 meter. 

Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op. 

Voor de Jeugd 

Antwoorden op pagina 32 



De Ratelaar - december 2016 - Pagina 48 

 

 

 

Speelster van maand oktober  Sv V en L Laura Bouwmeester! 
Afgelopen donderdag werd tijdens de clubavond voor de 2e keer dit seizoen de speelster van maand be-
kend gemaakt. Het initiatief, bedacht door trainer dames Dick voor de Poorte brengt in ieder geval weer 
wat reuring in de club, en een vollere kantine op de donderdagavond! 
 
Door de dames wordt het zeer serieus opgepakt, ze zijn fanatieker dan ooit en dat zie je ook op het veld 
terug.. En voor punten penalty's schieten, wat weer tot uiting  komt tijdens de wedstrijd .Oefening baart 
kunst! 
Dan naar de clubavond van 3 november. Ditmaal 
was een van de sponsoren gevraagd de bijbeho-
rende cadeaubon met bloemen uit te reiken aan 
de winnares. Harrie van der Haar van Weteringse-
broek.nl nam deze taak op zich. Hij liep even de 
verschillende onderdelen langs en vertelde daarbij 

wie die onderdelen gewonnen had. Al met al werd 
de speelster van de maand uiteindelijk op een ver-
rassende manier bekend gemaakt. Harrie van der 
Haar had namelijk de foto van de winnares zoda-
nig verkleind dat het nog niet zichtbaar was om 
wie het ging. Deze foto werd op een beeldscherm 

geprojecteerd en heel langzaam werd deze foto 
vergroot. Uiteindelijk was het voor de aanwezigen 
duidelijk. Het werd Laura Bouwmeester. Zij mag 
zich de komende maand speelster van de maand 
noemen. Zij scoorde hoog op meerdere onderdelen en won het “balletje hoog houden”, met maar liefst 
20 x! 

De eindstanden worden weer opgeteld bij die van de vorige keer en voor de komende periode beginnen 

we weer op 0. De volgende bekendmaking is 15 december a.s. 

 

Sportvereniging V en L De Vecht 

Overzicht  fototentoonstelling van Frits Bouwmeester 
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE  
 

Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat 

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

VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van het 

jeugdkamp zo laag mogelijk te houden. 

 

De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt: 
 

ROOKWORSTEN  PER STUK € 3,50 
 3 STUKS € 9,50 
 
BALKENBRIJ ± 1 KG (vacuüm) € 5,00 
 ± 3 KG (vacuüm) € 14,00 
 

De rookworsten en de balkenbrij worden geleverd door Keurslager “De 

Adelaar”. 

 

Is er niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestel-

ling plaatsen, dan kunt u contact opnemen met  

 

jeugd@svvenl.nl  of 

John Overvelde (06-27108655)  of 

Ingrid Lieferink (06-18945187) 
 

De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op  

zaterdag 14 januari 2017 tussen 9.30 en 10.30 uur bij VenL.  

mailto:jeugd@svvenl.nl
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UITNODIGING 
Tijdens de kerstdagen zijn er diverse diensten en bijeenkomsten in de Wilhelminakerk. Wij willen u en jou 
daar graag voor uitnodigen.  
Op 15 december is er een bijeenkomst van de Christelijke Ouderen Dienst (COD) in de Wilhelminazaal van 
de Wilhelminakerk. Deze bijeenkomst is een kerstviering voor senioren en u bent van harte welkom om 

14.30 uur. Het koor Elle Chante onder leiding van Helga van Cooten zal deze dienst opluisteren. De bij-
eenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Uw bezoekster komt bij u langs of aanmelden bij Mien 
van Es, tel. 055-5222904. 
17 december is er een winterfair, zie bijgaande flyer. 
 24 december, kerstavond , is er voor de jeugd tussen 4  en 12 jaar een kinderkerkdienst van de Kids-
kerk. Deze bijeenkomst, waar het kerstverhaal centraal staat, begint om 18.30 uur. Buiten is er een  

kerststal met levende dieren, Jozef, Maria en het kindje Jezus. Ook is er een traktatie met o.a. warme 
chocolademelk. Kom je ook ?!   
Die avond is er om 22.00 uur een kerstnachtdienst. Voorganger onze eigen wijkpastor ds. Jolanda Al - 
van Holst. In deze dienst zal het Gelders Politie Mannenkoor o.l.v. Jan Hulshof zijn medewerking verlenen.  
1e kerstdag, 25 december, is er een ochtenddienst om 10.00 uur. Voorganger is ds Jolanda Al - van Holst. 
Er is vocale ondersteuning door een gelegenheidskoor. 

Vrijdag 30 december vindt er een Top 2000 viering plaats, met het thema “Geloof, Hoop en Liefde, op 
weg naar 2017. Dit wordt een unieke viering, die om 20.00 uur begint. Mensen zullen hun persoonlijk ver-
haal vertellen aan de hand van een lied dat hun raakt.  Veel Top 2000 muziek en geestelijke liederen  zul-
len in deze dienst te horen zijn en ook het meezingen staat centraal!  Het koor “In Between”uit de Vecht  
o.l.v. Martin Rothengather verleent haar medewerking. Zij zingen o.a “make you feel my love”van Adele. 
Zeer aan te bevelen!! 
Wij willen u graag ontmoeten bij één of meerdere bijeenkomsten.  De kerkenraad van de wijkgemeente 
Wilhelminakerk. 


