De Ratelaar
Streekblad voor Beemte Broekland

Februari 2016
De Ratelaar - februari 2016 - Pagina 1

PCBS “Beemte’
We kijken terug op een periode vol activiteiten en feesten.
Groep 5/6/7/8 hebben in de week van de mediawijsheid heel fanatiek deelgenomen aan het spel MediaMasters. We hebben een zeer
spannend spel gespeeld. Voor sommigen onder ons af en toe misschien net iets te spannend, maar wat hebben we goed ons best gedaan om alle opdrachten uit te voeren en de drie opgesloten kinderen vrij te krijgen. En…. Het is ons GELUKT!!!! In het finale spel
speelden we goed genoeg om ook de laatste twee kinderen te bevrijden en de schaduw te ontmaskeren.
Al onze toppers hebben de week afgesloten met het diploma MediaMaster.

Het Sinterklaasfeest was weer geslaagd! Dat is toch een feest waar we allemaal erg naar uit keken, het
hoogtepunt van het jaar! Dit jaar kwam de Goedheiligman aan in de wagen van de ijsvereniging. Amerigo had kennelijk even rust nodig. De organisatie hiervan is altijd een hele klus, maar met onze geweldige OR is het ieder jaar weer een fantastisch feest.
Dit was niet het enige waar de OR druk mee is geweest. Zo ware daar ook het maken/verkopen van de
deur-/graftakken en de oliebollenactie.
De opkomst bij het maken van de takken was geweldig! Het was een erg gezellige en geslaagde avond.
Nogmaals dank aan alle ouders die geholpen hebben.

Dit jaar kwamen de oliebollen en appelbeignets van Bakkerij Van der Wal en Jolink en ze smaakten
heerlijk!
Vervolg, zie pagina’s: 24 en 25
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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

5, 6 en 7 febr.

Carnaval Jan de Groot

17

febr.

Stamppottenbuffet Aktief Ons Huus

18

febr.

Ledenvergadering OVBB

20

febr.

Après ski OVBB

30

mrt.

Ledenvergadering/Bingo BBVBB

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 42 leden. De eerste calamiteit is reeds opgelost door deze app, een verdwaald hondje is
weer terug bij zijn baas. Wil jij ook deel uit maken van deze
groep stuur dan een mailtje 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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Bij activiteiten (zoals bv bij vergaderingen, kaartavonden,
voetbalwedstrijden, workshops,
toernooien enz, enz) zullen we
open blijven zolang het gezellig
(nodig) is.

Beste lezers,
De eerste Ratelaar van 2016 ligt voor u. De feestdagen lijken al weer ver achter ons, maar tijdens
deze gezellige tijd hebben we genoten van veel
leuke activiteiten in ons buurtschap. Helaas hebben
we ook met veel verdriet te maken gehad. We
hebben afscheid moeten nemen van dierbare mensen in de buurt. Veel te vroeg zijn ze van ons heen
gegaan.

dat ik hiermee in de voetsporen van mijn moeder,
Janny van de Put treed die in de begin jaren met
veel plezier in de redactie van de Ratelaar zat.

Er staan de komende periode weer leuke activiteiten op de agenda. Er wordt weer volop Carnaval
gevierd bij café de Groot in de Vecht. In Ons Huus
staat op 17 februari het stamppottenbuffet, georganiseerd door de Aktiefgroep op het programma
en op 20 februari kunnen we de kilootjes er weer
af dansen tijdens de Aprés Ski party met DJ Bart,
De kou heeft zijn intrede gedaan, helaas nog niet
georganiseerd door de Oranjevereniging. De jaarvoldoende voor een dik pak sneeuw of een
lijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging
schaatsronde op het Kanaal, maar laten we hopen staat op 18 februari gepland. Zie informatie ver(voor de liefhebber) dat dit nog komt en de IJsver- derop in deze Ratelaar.
eniging weer eens in actie kan komen!
Ook zijn de tijden van de bibliotheekbus in de
Voor mij is dit de eerste Ratelaar waar ik aan mee- Beemte ingekort vanaf 2016. Hij komt wekelijks op
werk. Marjan heeft mij gevraagd om redactielid te donderdag van 13:00 – 13:30 uur bij de Beemterworden. Daar hoefde ik niet lang over na te denschool. Een half uur dus in plaats van een uur!
ken en heb ja gezegd. Ik vind het leuk (en ook
weleens tijd worden) om wat te doen voor de
Voor de Ratelaar van maart vragen wij uiterlijk de
buurt. Ik ben in de Beemte geboren en heb mijn
kopie 15 februari aan te leveren.
jeugd hier doorgebracht. Na een jaar of 10 weg te
zijn geweest ben ik weer terug op het oude verVeel leesplezier gewenst!
trouwde nest en woon hier samen met man en kin- Namens de redactie,
deren met veel plezier. Ook vind ik het erg leuk
Helen Apeldoorn
Volgende nummer
2016
Di 1 + wo 2 maart
Di 5 + wo 6 april

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

Di 3 + wo 4 mei
Di 31 mei+ wo 1 juni
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 februari 2016 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2015-2016: De Ratelaar
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Buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland
Nieuws van de BBvBB
Zoals de meesten van u misschien nog wel weten, heeft de BBVBB tijdens het 50-jarig jubileumfeest
van het Dorpshuis een fotoprijsvraag georganiseerd. U zit natuurlijk al tijden in spanning te wachten
op de uitslag.
We hebben een gedeelde eerste plaats:
Wilma Ganzevles Broeklanderweg en Bouwmeester Wolvenbos
Allereerst willen wij als bestuur de winnaars feliciteren en binnenkort zullen we hen verblijden met een
leuke attentie.
Ook vroegen we u om mee te denken over een bestemming voor het driehoekje bij het Kanaal Noord/
Stadhoudersmolenweg. Hier kwamen heel wat ideeën naar voren zoals een bushalte, parkje, bankjes,
informatiebord, bomen, speeltuin, fruitbomen, rustpunt fietsers, kiosk, verhuur boten, jongeren hangplek etc. Genoeg ideeën om nog weer eens met de gemeente in gesprek te gaan over de bestemming
van dit stukje grond.
Verder horen wij zo links en rechts toch geluiden dat er behoefte is aan (betaalbare) woningbouw in de
Beemte. Wij brengen graag de belangstellenden bij elkaar. Als u behoefte hieraan heeft en dat nog
niet heeft gemeld bij ons als buurt- en belangenvereniging doe dit dan alsnog. Dan kunnen wij de nodige contacten onderling en met bijvoorbeeld de gemeente leggen.
En noteert u alvast de datum van onze jaarvergadering in uw agenda. Deze wordt gehouden op
woensdag 30 maart in het Dorpshuis. Aanwezigen maken weer kans op een leuke prijs tijdens onze
verloting. Aansluitend aan de jaarvergadering spelen wij traditiegetrouw een gezellig spelletje bingo. U
komt toch ook?
In elk geval tot de ledenvergadering op 30 maart a.s.
Ilona Achterkamp
Marjan van Assen
Saco Bekius

Zaterdagmorgen 12
december kregen
deA en Agrarische
Natuurvereniging
Veluwe IJsselzoom
zes percelen in erfpacht voor om te
gebruiken als energiebosjes. De overdracht vond plaats
om 10.30 uur, Lochemsestraat 71 in
Terwolde.
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´
bij. Er zijn nog geen spijkers met koppen geslagen;
vandaar ook dat we nog geen namen kunnen noemen. We hopen zeer zeker dat ze de stap gaan
In de afgelopen jaren hebben we u maandelijks via zetten en een overeenkomst met ons aangaan en
de Ratelaar uitgebreid op de hoogte gehouden van dat ze, op het moment dat u dit leest, al aan de
de ontwikkelingen in en om het dorpshuis en
slag zijn gegaan. Maar.... Het zou ook nog zo kunschreven we over wat er speelde binnen het benen zijn dat we onze zoektocht moeten vervolstuur van de dorpshuisvereniging. Normaalgespro- gen.... We houden u zeker op de hoogte!
ken schrijven we er lustig op los en een pagina is
zo vol geschreven. Dit keer houd ik het kort. Deels Als u ons trouwens op de hoogte wilt stellen van
wegens tijdgebrek maar voornamelijk omdat we
het een of ander, als u tips heeft of wanneer u op
ons, als bestuur, in de afgelopen maanden slechts
zoek bent naar een ruimte voor een feestje, workmet één ding hebben beziggehouden: de zoektocht shop of etentje: via de website van Ons Huus
naar een opvolger voor Ronald. Hij stopt, zoals u
(www.onshuus.nl) en via het e-mailadres van het
heeft kunnen lezen, per 8 februari.
bestuur (infodorpshuisbb@gmail.com) zijn wij goed
bereikbaar en wij garanderen u dat wij, ook al is er
We hebben in december via diverse vacaturesites
geen beheerder, samen een oplossing zullen vinden
en via onder andere de Ratelaar, het Vaassens
voor uw vraag. Het dorpshuis blijft geopend en wij
Weekblad en het Voorster Nieuws kenbaar gewillen graag de weg die we ingeslagen zijn vervolmaakt dat we op zoek zijn naar een beheerder/
gen en het dorpshuis laten bruisen!
beheerdersechtpaar. Ook dit keer hebben we veel
reacties gekregen. We hebben ook met diverse
Met vriendelijke groet,
mensen om de tafel gezeten. Op dit moment kunnen we u, helaas, nog niet concreet vertellen wie
Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging,
de nieuwe beheerder wordt. We hebben gisterJacintha van der Zouw
avond (22/1) een derde gesprek gehad met een
goede kandidaat en dit keer was zijn vrouw er ook
Kort nieuws
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Klompenpad Beemte Broekland
benodigde materialen, als verwijspalen, bruggetjes, informatieborden etc.
De planning is dat ergens in mei van dit jaar ( ja je
weet maar nooit) het pad officieel geopend kan
worden. De route van het pad is onlangs aangepast, omdat wij gebruik kunnen maken van het
fiets-voetpad dat nu wordt aangelegd over het viaduct over de A50 van de Oost-Veluweweg.
Voor aanleg van het pad moeten nog verwijspalen,
informatieborden en bruggetjes geplaatst worden.
Uiteraard hopen wij dat zich daarvoor vrijwilligers
melden, om ons te helpen met de aanleg van het
pad.

Dit voorjaar moet het gebeuren.

De aanleg van het klompenpad. Ja echt het lijkt
erop dat wij het voor elkaar krijgen. Op het moment van dit schrijven( 11 januari), zijn de teksten
voor de folder gemaakt en ook de begeleidende
foto’s. De route staat vast en op woensdag 13 januari, wordt er een inventarisatie gemaakt van de

U kunt zich daarvoor aanmelden bij Jan Vegter,
055-5418067of per mail:
vegterprzewalski@planet.nl
Door de realisering van dit klompenpad ontstaat er
een aaneen gesloten netwerk van klompenpaden
tussen de IJssel en de Veluwezoom.!!
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In memoriam
Mini Smallegoor
Ons bereikte het verdrietige bericht dat 29 november 2015 Mini Smallegoor is overleden. Mini heeft gedurende vele jaren de functie van lid van stembureau 43 dorpshuis Ons Huus van de gemeente Apeldoorn vervuld.
Zij was een trouw en actief betrokken lid van het stembureau. Wanneer er een verkiezing zou plaatsvinden, plande ze voor die dag geen andere afspraken. Ze vond het leuk om samen invulling aan de verkiezingsdag te geven. Ieder lid heeft die dag zo zijn of haar eigen taken. Wat volgens haar zeker niet mocht
ontbreken waren de Engelse dropjes! Mini zorgde er mede voor dat alles vlot verliep en ging ’s avonds
vaak met de voorzitter mee om alle formulieren naar het gemeentehuis in Apeldoorn te brengen.
We herinneren Mini als een warme en bescheiden vrouw, en bedanken haar voor haar jarenlange inzet.
Wij wensen Gerrit, de kinderen, kleinkinderen en overige familieleden en vrienden veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
Stembureau 43 Ons Huus
Dora, Thea, Jacintha, Ria, Marjan en Rina

Seniorensoos
5 januari was onze eerste Soosmiddag in het nieuwe jaar. Nadat we elkaar een gelukkig Nieuwjaar hadden toegewenst, hebben we Mini Smallegoor herdacht zij was op 29 november 2015 overleden. De laatste jaren heeft ze altijd geholpen om de soosmiddagen te verzorgen. We blijven haar herinneren als een
heel lief en betrokken bestuurslid van onze soos. We wensen Gerrit, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe om dit grote verlies te dragen.
We hadden deze middag de heer Hartgers en zijn zus uitgenodigd. Zij hebben ons vermaakt met voordrachten en verhalen. Tot slot hebben we samen boerenkool met worst gegeten.
De volgende soosmiddag is dinsdag 2 februari van 14.30 – 16.30 uur in het Dorpshuis “Ons Huus”.
Bep en Dinie
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Wandelen
Wandelen door de natuur rond Apeldoorn
APELDOORN – De wandelcommissie Apeldoorn e.o. van de Stichting Internationale Vierdaagse Apeldoorn
houdt zaterdag 19 en zondag 20 maart a.s. de eerste Midden Veluwe Wandeltocht.
Vanaf startlocatie Van de Valk Hotel Apeldoorn De Cantharel (Van Golsteinlaan 20, 7339 GT Apeldoorn)
worden routes uitgezet van 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer lengte.
Er kan op beide dagen gestart worden vanaf 9 uur. Wie 30 km wil afleggen moet voor 10 uur vertrekken,
wie 20 of 15 km wil lopen voor 12 resp. 13 uur. Starten voor de 10 en 5 km kan tot 14 uur. Om 17 uur
moet iedereen weer op het uitgangspunt terug zijn.
De routes van de eerste Midden Veluwetocht zijn onverhard en voeren de deelnemers door de natuurrijke natuur rond Apeldoorn.
Iedereen die van wandelen houdt kan aan de tocht deelnemen. De routes zijn ook geschikt voor nordic
walking. Honden mogen aan gelijnd meelopen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro per persoon, inclusies routebeschrijving en wandelboekplaatje. Leden van een erkende wandelsportorganisatie krijgen een euro korting. Een herinnering is na afloop beschikbaar tegen kostprijs.
Voor nadere informatie: tel. 06 – 53764861 of www.4daagseapeldoorn.nl/wandeltochten. E-mail: wandelcommissie@4daagseapeldoorn.nl.
De Midden Veluwetocht vervangt de Bondstocht van de OWB, die tot en met vorig jaar werd gehouden.

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 18 februari 2016 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons
Huus”.
AGENDA
Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie 2015
Benoeming kascommissie 2016
Bestuursverkiezing:
Aftredend:
Aftredend en herkiesbaar:

Ilona Achterkamp
Arjan Bouwmeester
Tom Hopman
Bespreking programma Oranjefeest 2016
Invulling van de vrijdagavond
Rondvraag
Afsluiting
Namens het bestuur,

Gondy Siemelink
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
DAT WAS HET DAN!!!

volledig om moest.
De feesten en partijen liepen al redelijk en daar heb
ik prioriteit aan gegeven. We kregen veel complimenten en mensen kwamen terug. Er was veel
vraag naar besloten feesten en partijen. Ondanks
dat het bestuur niet blij was met mijn besluit heb ik
het doorgezet en zijn we op zaterdag en zondag
dicht gegaan. De zaterdag en de zondag waren we
alleen nog open voor feesten en partijen en andere
activiteiten.

Wie mij een jaar geleden had verteld dat ik al na 1
jaar zal stoppen als beheerder van het Dorpshuis
van Beemte Broekland had ik voor gek verklaard.
Ook de mensen die sceptisch waren en zeiden of
dachten: daar hebben we de zoveelste beheerder
en ook deze zal het niet lang volhouden. Ik dacht
voor mezelf de ideale combinatie gevonden te hebben met de hulp van Jeanette. Zomers de drukte
van de verhuur en s’winters de gezelligheid in
Vanaf de start van Ons Huus ben ik veel zoekende
Beemte Broekland. In de zomer zal Jeannette iets
geweest omdat er weinig tot niks bekend was over
meer uren maken en ik in de winter. Perfect.
het Dorpshuis behalve de slechte naam maar tot
Als snel werd duidelijk dat Jeannette helaas moest
stoppen wegens gezondheidsredenen. Na een korte slot ben ik tot de conclusie gekomen dat met dit
concept een Dorpshuis nog levensvatbaar kan zijn.
bezinning besloot ik om door te gaan. Dit was een
Helaas heb ik dit concept niet verder kunnen uitdroom van mij: een eigen café met veel mogelijkbouwen.
heden. Te mooi om zomaar te
laten lopen. Ondanks de zorWie mij een jaar geleden Want zoals bekend heeft er in
gen om de bezoekersaantallen
en de daarbij behorende omzet had verteld dat ik al na 1 oktober 2015 een jaarvergadeplaatsgevonden waarin
heb ik toch doorgezet. Extra
jaar zal stoppen als be- ring
aangegeven
werd dat het
personeel neerzetten was niet heerder van het Dorpshuis
Dorpshuis
ruimere
openingtijzo gemakkelijk want dit zal
den
moest
hanteren
dwz men
van
Beemte
Broekland
had
weer extra kosten meebrenvond
dat
het
dorpshuis
minigen. Er was flink geïnvesteerd ik voor gek verklaard.
maal
op
de
zondag
open
moest
en dat moest eerst terugverzijn.
Toen
dit
door
het
bestuur
ook
als
harde
eis
diend worden. Echter volgens het bestuur was ik op
werd
gesteld
heb
ik
lang
moeten
nadenken
omdat
de goede weg en moest ik een lange adem hebben.
Het Dorpshuis stond dan ook wel heel erg negatief ik er niet achter stond. Mijn ervaring was dat te
aangeschreven en de bewoners van Beemte Broek- weinig mensen op zondag naar het dorpshuis koland kijken eerst de kat uit de boom. Als ze zien dat men voor een drankje en een hapje. Ook was hier
niet op in te kopen. Omdat ik geen opgever ben en
er gezelligheid is op het terras en in het café dan
komen ze vanzelf. Ook de vele complimenten over het een droom van me was die was uitgekomen
heb ik het bestuur en de verenigingen nog tegede sfeer, uitstraling en kwaliteit deed mij beseffen
dat ik even door moest bijten. Vol frisse moed ging moet willen komen, echter uit die onderhandelingen
zijn we niet uitgekomen. Het vervolg is bekend.
ik er tegenaan.
De zomer ging voorbij en ondanks het gezellige terras en het café bleef het vaak akelig stil. We hadden een mooie zomer en ik werd steeds ongelukkiger op de dagen (weekenden) dat er niks tot weinig
te doen was. Iedereen om me heen was op pad,
maakte gezellige uitstapjes of zaten lekker in hun
tuin te bbqen of bezochten een evenement. Ik
dacht bij mezelf, blijf volhouden het tij zal keren en
dit hoort bij de horeca. De aantallen fietsers die
volgens veel mensen langs het dorpshuis zouden
komen bleek ook een stuk minder te zijn dan verwacht. Daarnaast heeft Beemte Broekland geen
aantrekkingskracht voor toeristen of dagjesmensen
en de bewoners van Beemte Broekland zijn zelf
druk met hun werkzaamheden, hebben een groot
stuk grond om hun huis en hebben de laatste jaren
hun eigen plek gevonden voor hun borrel en gezelligheid. Mijn conclusie na de zomer was dat het roer

Ondanks dit wrange eind kan ik terugkijken op
mooie en blijvende herinneringen. Na mijn beslissing om te stoppen heb ik veel steunbetuigingen en
complimenten gehad wat me zeer goed deed. Ik wil
dan ook alle mensen (en verenigingen) die vertrouwen in me hadden en die hun feest, familiedag,
reünie jubileum enz, enz bij Ons Huus hebben gegeven bedanken. Ook wil ik de trouwe bezoekers
bedanken voor hun komst.
Wilt u onze service en kwaliteit nogmaals ervaren
dan kan dat want ik kan uw tuin of schuur ombouwen tot een gezellige ambiance! Hier ga ik me
voorlopig weer volledig op richten en blijf ik me
voor inzetten. Voor meer informatie kunt u met mij
contact opnemen (06-24253796) of kijken op
www.aenkverhuur.nl. Ik hoop u graag nog een keer
van dienst te kunnen zijn.
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Al enige tijd komt de stuurgroep van het project Jongerenkracht bij elkaar. Doel van deze stuurgroep is om jongeren te verbinden met de generaties in de buurtgemeenschappen. Iedereen weet dat betrokkenheid
en omzien naar elkaar een belangrijk streven is voor de toekomst van
de dorpen. De samenleving vergrijst en we leven veel meer in een individualistische en digitale wereld. We willen graag dat jongeren trots zijn
op zichzelf, de gemeenschap en de natuurlijke omgeving in de dorpen.
Beroepskrachten en vrijwilligers van PGJR, Basisscholen, Dorpshuis,
Buurtverenigingen en Kerkplein7 slaan handen in elkaar en trekken samen als stuurgroep van het project; “ Jongerenkracht” .
Vanuit deze samenwerking kunnen we vanaf nu tijdelijk een betaalde kerkelijk jongerenwerker inzetten
voor het opzetten van een ROCK SOLID groep(en) voor tieners in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het
voornemen is om op de eerste en de derde vrijdag van iedere maand Rock Solid te hebben in het
Dorpshuis. We willen hier op de eerste vrijdag van maart mee starten.

Wat is Rock Solid?
Programma’s van Rock Solid komen van Youth For Christ. Rock Solid groepen zijn in heel Nederland actief. Ze staan bekend om de sportieve en speelse opzet; lekker gek en vooral gezellig. De programma’s
gaan over muziek, vriendschap, keuzes maken en geloof en zingeving. Er wordt veel geïnvesteerd in relaties. Relaties van jongeren onderling en tussen jeugdleiders en jongeren. Daarom is het voor jongeren
die niet direct iets met geloven hebben, gemakkelijk om mee te doen met deze programma’s. De doelgroep van de Rock Solid groep zijn 12’ers. Zij kennen elkaar nog van de beide basisscholen. Het is daarom erg waardevol om vanuit beide scholen deze leeftijdsgroep met elkaar te
verbinden en de relaties te verdiepen.
Let op de flyers/uitnodigingen die binnenkort gaan uitkomen!
Aan het woord de jongerenwerker van Rock Solid:
Word jij enthousiast van samen optrekken met jongeren aan de hand van een
topprogramma? Hou je van gezellig en gek, prikkelen en boeien? Ben je tussen
de 16 en 25 jaar? Dan ben ik op zoek naar jou! Mijn naam is Brianne Geurtse
en ik maak heel graag kennis met je. Meld je aan of kom langs op vrijdagavond 5 februari 2016 van 19.00 uur tot 21.30 uur in het Dorpshuis met al je
vragen en ideeën! Samen met Jennie Harmelink van Kerkplein 7 vertel ik wat
Rock Solid is en laat ik zien hoe we dit gaan opzetten. Rock Solid: speciaal
voor tieners uit Beemte Broekland en Wenum Wiesel.
Meer info?
Jennie Harmelink
Jeugdwerkadviseur
Kerkplein7 (centraal orgaan van de Protestantse Gemeente Apeldoorn)
0653305451
jeugdwerk@kerkplein7.nl
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilheminakerk in februari 2016
07
14
21
28
06

febr.
febr.
febr.
febr.
mrt.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met

Drs. A.J. Al-van Holst
Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn
Ds. W. Westerveld
Ds. I.M. Bossenbroek-Baller, Uddel
Ds A. van der Hart, Apeldoorn

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.

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 42 leden. De eerste calamiteit is reeds opgelost door deze app, een verdwaald hondje is
weer terug bij zijn baas. Wil jij ook deel uit maken van deze groep
stuur dan een mailtje 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.

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
Zaterdag 6 februari 18.30 Eucharistieviering met Pastor Sebastian
Aswoensdag 10 februari woorden communieviering met pastor W Vroom om 19.00 uur
Zondag 14 februari Woord en Communieviering met werkgroep
Zaterdag20 februari Eucharistieviering met Pastoor P. Daggenvoorde
zaterdag 27 februari Woord en Communieviering met pastor Kantoci MOV
zaterdag 5 maart om 19.00 uur Vormselviering met pastor W Vroom en Vicaris Cornelissen
Vieringen in Twello
Zondag 7 februari Eucharistieviering met Pastoor P. Daggenvoorde
Woensdag 10 februari Aswoensdag Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 19.00 uur
Zondag 14 februari Eucharistieviering pastor Sebastian
Zondag 21 februari Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zondag 28 februari Eucharistieviering met pastor Sebastian MOV
Zondag 6 maart Eucharistieviering met Inbetween (Vechtseviering)
We hopen U te mogen ontmoeten bij vieringen die U aanspreken]
Loactieraad en de pastoraatgroep van de Antonius geloofsgemeenschap
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PCBS “Beemte’
Hierna kwam de school al gauw echt in kerstsfeer. Mede dankzij de prachtige
kerstbomen, in alle klassen en de hal, die we ook dit jaar weer van de familie
van Assen hebben gekregen.
Met de kinderen dachten we deze weken na over het thema “tijd”. Dat begon
heel concreet: hoe laat word je ’s ochtends wakker? En hoe laat ga je naar
school? We ontdekten ook wat voor tijd de adventstijd is. Met de oudere kinderen dachten we ook op een abstracte manier na over de tijd. Wat is tijd precies? Gaat de tijd altijd even snel? En waar blijft de tijd als we hem niet bijhouden?
Het project werd afgesloten met een kerstviering in de kerk.
We zagen tijdens de viering een echt kerstjournaal. In de kerk was
een studio met presentatoren die rechtstreeks doorschakelden met
journalisten, die vanaf diverse locaties verslag deden van het
kerstverhaal. Kinderen uit de verschillende groepen lieten in deze
reportages een stukje van het kerstverhaal zien. Deze hadden we
van te voren gefilmd in en rondom de school.
Het resultaat was geweldig. Helaas kunnen we dit niet hier in de
Ratelaar laten zien….
Wel kunnen we u laten zien hoe het er bij de stal in Betlehem uit
zag...

We hebben met de groepen 5/6/7/8/ 2015 feestelijk
afgesloten met een heerlijke kerstlunch.
Iedereen had iets lekkers mee voor zichzelf en een
ander, wat was het gezellig!
Twee weken vakantie was fijn, maar weer naar
school gaan toch eigenlijk ook wel! Daar zijn de kinderen van groep 1/2/3 het gelukkig over eens.
In de vakantie zijn er allerlei leuke dingen gedaan,
maar vooral het vuurwerk is favoriet en wordt keer
op keer besproken en nagedaan. Natuurlijk willen de
kinderen al het moois dat ze in de lucht gezien hebben graag naschilderen. Op de foto kunnen jullie
zien wat er geschilderd is, in het echt is het nog
mooier.
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PCBS“Beemte’
Het jaar 2016 hebben we geopend met een nieuwjaarsreceptie voor ouders en kinderen. Een informeel
moment om elkaar te ontmoeten en gezellig even bij te praten over wat we in de kerstvakantie en met
de feestdagen hebben gedaan. Heel gezellig om het jaar zo met elkaar te beginnen!

Het lijkt nu dan toch echt winter te zijn geworden. Groep 1 t/m 4 zijn hier met muziek en tekenen/
handvaardigheid mee bezig geweest. Rond liedjes hebben we gekeken hoe je jezelf beschermt tegen
de kou. Als je naar buiten kijkt, hoe kun je dan zien dat het koud is? Hoe ziet een winterlandschap er
eigenlijk uit? De kinderen hebben verschillende landschappen geanalyseerd en dit vertaald naar een
eigen winterschilderij. Alle schilderijen hangen bij binnenkomst in de hal. Voelt u zich welkom om ze te
komen bewonderen!
In de 1e week van februari richten we ons o.a. op de week van de Poëzie. Dit is een onderwerp binnen taal waar deze week specifiek aandacht aan wordt besteed. Op verschillende manieren gaan we
aan de slag met diverse aspecten binnen poëzie. Bijvoorbeeld het rijmen/dichten, het voordragen van
een gedicht, limericks schrijven, e.d. We sluiten de week van poëzie af met een poëziepodium. Alle
kinderen die het leuk vinden om een eigen bedacht, of een zelf gekozen gedicht/limerick voor te dragen mogen dit doen. Het gaat hierbij om het samen beleven van plezier aan, en het samen genieten
van poëzie.
De leerkrachten zijn bezig met de voorbereidingen rond de portfolio’s. De portfolio’s geven, in
tegenstelling tot rapporten, een map waarin de
totale ontwikkeling van een kind wordt weergegeven. Dat is altijd een hele klus, maar voor kinderen en ouders geeft het een goed beeld hoe
een kind op een bepaald moment in zijn/haar
ontwikkeling staat. Kinderen worden hierbij veel
meer eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Kinderen zijn trots op wat zij hebben gedaan
en gemaakt. Het trots mogen zijn, versterkt hun
zelfvertrouwen. Kinderen zijn bij de portfoliobespreking aanwezig. We spreken hiermee niet
over kinderen, maar met kinderen. Kinderen krijgen heel goed zicht op hun eigen kwaliteiten en
hoe ze deze kunnen inzetten. En kinderen krijgen
een heel goed zicht op hun eigen ontwikkelpunten en wat ze zelf kunnen doen om hieraan te werken.
Als kinderen hun eigen inbreng mogen hebben en hun eigen oplossingen bedenken zijn ze van binnenuit ook enorm gemotiveerd om hieraan te werken. We zien uit naar de besprekingen!
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

——— Het weer van 2015 kort samengevat ———
Het weer in 2015 was er een van gemiddelden en extremen, de hoogste temperatuur gemeten in de
Beemte was 35.2 graden (2-7), de laagst gemeten temperatuur was –6.1 (16.2). 2015 sluiten wij dus
af zonder strenge vorst. De 35.2 graden is een record, MeteoBeemte heeft dit sinds haar bestaan nog
niet gemeten, het vorige record was van 2013 (34.2 gemeten op 02-08).
Geregend in 2015 heeft het ook, in totaal viel er 933.3 mm
in 690.2 uur, ook dat is een record, 130 mm meer dan in
2014. Natste dag van het jaar was op 17-08, die dag viel er
36.3 mm.
Natste maand van het jaar was juli, die maand viel er in de
Beemte 139.2 mm neerslag, 66 mm
Meer dan het langjarig gemiddelde van die maand. Augustus
was hierdoor een kletsnatte maand
De hardste windstoot van het jaar was op 31-3, de wind
wakkerde toen aan naar 25 m/s , dat is een dikke windkracht
10!
De dag met het hoogste uurgemiddelde was ook op 31-3,
toen meten wij 11.7 m/s,
De meeste wind kwam in 2015 uit het zuidwesten, in het totaal 27%. Een goede tweede was het zuiden, die scoorde 17%

——— Het weer van januari 2016 ———
Het weer in januari start koud vandaag –22-01– hebben wij de eerste vorstperiode al achter ons liggen.
Weer net geen strenge vorst, in de nacht van19-01 stond de thermometer op –8.2 graden, ook op
klomphoogte haalden we de –10 niet, het kwik bleef steken op –8.9 graden.
Momenteel ziet het er niet naar uit dat er een tweede vorstperiode in de maak is, de voorspellingen zijn
eerder dat de temperatuur in de dubbele cijfers terecht komt.

Wat is vorst aan de
grond
Instrument voor
het meten van
temperaturen vlak
boven de grond.

Weerspreuk van de maand februari,

Komt februari met goed weer,
dan vriest het in het voorjaar
des te meer……...

De temperatuur wordt op weerstations gewoonlijk
op 1,5 meter boven een grasvlakte gemeten. Vlak
boven de grond kan het temperatuurverloop echter anders zijn. Tijdens een windstille en heldere
nacht koelt het daar sterker af. Voorwerpen op
het aardoppervlak en ook bomen, struiken, bladeren en grassprietjes zenden voortdurend straling
uit en verliezen onder die omstandigheden snel
warmte. Meestal komt pas in de vroege ochtenduren de temperatuur beneden het vriespunt, omdat dan de uitstraling niet langer gecompenseerd
wordt door de warmte aanvoer uit de grond.
Bij vorst aan de grond bevriest de in de lucht aanwezige waterdamp op oppervlakken. De direct
bevroren waterdamp (depositie) is als een witte
aanslag (rijp) te zien op het gras, lage struiken,
de bovenkant van houten hekwerken of daken en
ruiten van auto's.

De Ratelaar - februari 2016 - Pagina 27

Sinterklaasfeest 2015
Zaterdag 28 november zaten alle kinderen vol verwachten uit te kijken naar
sinterklaas en zijn pieten. En jawel na het zingen van enkele liedjes kwamen er 3 pieten. Maar waar was sinterklaas? De pieten besloten het sinterklaasfeest over te slaan en gelijk maar te beginnen aan het kerstfeest. De
Kerstman was al snel gevonden en daar hoort natuurlijk ook een Kerstvrouw bij. ´O dennenboom´ en ´jingle bells´ klonken door de zaal. Maar
wie verscheen daar van achter het podium? Sinterklaas! De pieten hadden
zich inmiddels snel verstopt, maar sinterklaas was gelukkig niet erg boos.
Het sinterklaasfeest kon echt beginnen en we hebben gedanst en gezongen.
Daarna was het tijd voor de cadeaus. Sinterklaas wist alleen niet meer waar
de cadeaus gebleven waren, maar gelukkig konden we ze met elkaar vinden. Nadat iedereen zijn cadeau had uitgepakt hebben we sinterklaar bedankt en uitgezwaaid.
Tot volgend jaar!
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Zijactief de Vecht
Op woensdag 17 februari komt mevrouw van der Leeuw bij
ons. Zij is verbonden aan het Deventer ziekenhuis als
gynaecoloog. Ze komt ons vertellen over de hulp die ze
biedt aan Nepalese vrouwen.
Tweemaal per jaar gaat de gynaecoloog naar Nepal om daar
vrouwen met een verzakking te opereren. Ze werkt voor de
stichting “Vrouwen voor Vrouwen”. De vrouwen zorgen daar
voor het inkomen en met een verzakking is dat zwaar. De
gezondheidszorg is daar amper toegankelijk. Het zijn vriendelijke, aardige mensen en het is fijn om daar te werken. In
een tijd van veertien dagen helpen we zo'n 50 vrouwen, aldus mevrouw van der Leeuw.
Het wordt een interessante avond.
Ook kunt u zich dan opgeven voor de creatieve avond op 16
maart. We gaan een paasstuk maken.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur en even daarvoor is er koffie en thee. Locatie de Groot.
Op de site van PB de Vecht vindt u foto’s, info en het jaarprogramma.
Nog steeds schrijf ik elke maand het “Praatje van de Maand” wat u daar ook kunt vinden.
www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief.
Dan nog even iets over de bestuurscrisis. (wat een vervelend woord eigenlijk).
Wij… Dora, Riet, Willy en Janny willen niet meteen de handdoek in de ring gooien maar na weer een
verlenging en nog weer een verlenging als bestuurslid moet er toch een keer iets gebeuren. Er moet
voor een actieve vereniging met rond de 80 leden toch een toekomst zijn?
Er zijn plannen om met een groep jongere leden om de “Praottaofel” te gaan zitten en daar wensen,
ideeën, en tips uit te wisselen.
Er mag en kan best wat veranderen binnen de vereniging, ook wat bestuursfuncties betreft.
Daar gaan we het over hebben en met Zijactieve vrouwen komen we er wel uit.
De betreffende dames krijgen persoonlijk bericht.
Vriendelijke groeten Janny.

Zijactief de Vecht heeft woensdag 20 januari haar jaarvergadering gehouden.
Na de pauze kwam de Catwalk
groep van de Bronkerk uit Ugchelen
met een show van predikantenkleding vanaf de 15 de eeuw. Ze doen
dit voor “Kerk in Actie”, en steunen
daarmee een project in Indonesië
genaamd Rumah Impian. Het doel
om straatkinderen een betere en
gezonde toekomst te geven.
De 11 mannen die over de catwalk
liepen waren echtgenoten van leden
van Zijactief en sommige dames
wisten niet dat hun eigen man mee
zou lopen. De hilariteit was groot.
De enige dame was ook een lid van
de vereniging. U zult begrijpen dat
er al veel voorpret was bij het passen van de kleding. Tijdens het lopen door de zaal veranderden de
deelnemers in statige personen die
zo in het ambt zouden kunnen treden. We kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde avond.

Dress mannen en mannequin v.l.n.r. onderste rij: Gerrit Buitenhuis, Theo Bonekamp, Tonnie
Harleman, Bert Ham.
2de rij: Steven van Essen, Martin v/h/ Erve, Gerrit de Groot, Jan Hagen, Freek Hurenkamp.
bovenste rij: Louis Overmars, Aalt v/d Haar, Geert Overvelde.
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“Verruim je blikveld”

Nationale voorleesdagen
Ook dit jaar besteden we binnen de Brede School
Antonius De Vecht aandacht aan de nationale voorleesdagen.
De peuters van peuteropvang Klarenbeek en de Vecht
starten donderdag 28 januari met het voorleesontbijt.
Vervolgens wordt het prentenboek van het jaar
voorgelezen binnen de onderbouw en aan de peuters.
Gedurende de voorleesdagen van 27 januari t/m
6 februari zal het lezen en voorlezen centraal staan.
Kinderen uit de bovenbouw gaan voorlezen aan de
kinderen van de onderbouw en aan de peuters.
Samen zullen we genieten van mooie verhalen en ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. Niet alleen op
school, maar ook thuis samen met uw kind lezen is erg zinvol. Het geeft een gevoel van veiligheid tijdens het moment van aandacht dat ze krijgen tijdens het voorlezen. En natuurlijk voor de taalontwikkeling van het kind is het voorlezen en over het verhaal praten van grote waarde.
We wensen iedereen dan ook, zowel de kinderen als de ouders, veel voorleesplezier toe!

Kinderopvang Klarenbeek & De Vecht

Op maandag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.45 uur kunnen de peuters uit de omgeving van De
Vecht naar de peuterspeelzaal Pinkeltje binnen Brede School Antonius De Vecht. Er is een goede samenwerking met de basisschool en er zijn ook gezamenlijke activiteiten waarbij de kinderen van de peuterspeelzaal de kinderen van de basisschool ontmoeten. We zorgen voor een goede overgang van de peuter
- naar de kleuterfase.
Heeft u belangstelling en wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de leidsters Astrid van der
Linde en Bianca Bouwmeester
Kerkstraat 36,
7396 PH De Vecht / Terwolde
055 - 323 1011
devecht@peuteropvangvoorst.nl
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“Verruim je blikveld”

Antonius: wie zijn wij?
Een school is een plaats waar (jonge) mensen elkaar ontmoeten. Waar je in een inspirerende, veilige
en vertrouwde omgeving kunt groeien, kunt leren en je je kunt ontwikkelen. In je eigen tempo, op je
eigen manier met onderwijs dat boeit.
Leren is voor ons het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Leren is voor ons ook het beste in jezelf naar boven halen.
Het leren kennen van je eigen unieke potentieel waarmee je je kunt ontwikkelen tot een sociaal,
weerbaar en evenwichtige persoonlijkheid. Daarin mogen kinderen verschillen. Juist deze verschillen
zijn rijkdom.

Wilt u de Brede School Antonius De Vecht echt leren kennen? Dan bent u van harte welkom en kun u
altijd contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Antonius de Vecht

Kerkstraat 36, 7396 PH, de Vecht

055-3231369
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www.antonius.skbg.nl

Aktief Ons Huus groep

Eet u ook een hapje mee??

Gezellig samen smullen van een

STAMPPOTTENBUFFET
woensdag 17 februari 2016 organiseert de Aktief Ons Huus groep wederom een

Op
stamppottenbuffet.

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, uitgebakken
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 Aktiefonshuus@outlook.com t/m 10 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
Ab Vos,Beemterweg 5
Hennie Mentink, Beemterweg 14
Marjan van Assen, Beemterweg 20
Gerdien van der Mik, Bellertstraat 9
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De Vecht voetbal
Nico Nijhof nieuwe hoofdtrainer
Sv V en L!
Vanaf seizoen 2016-2017 zal Nico Nijhof het eerste
elftal van Sv VenL gaan trainen en begeleiden tijdens de wedstrijden. Afgelopen week zijn zij dit
overeengekomen en op de nieuwjaarsreceptie op
zondag 3 januari 2016 wordt het nieuwe contract
door beide partijen ondertekend. Nijhof volgt Marc
Molder op als hoofdtrainer en was hiervoor actief

als trainer /coach van
de junioren van VV Activia en daarvoor was hij
twee jaar verantwoordelijk voor het tweede
elftal van deze club.
Wij hopen op een
vruchtbare samenwerking

Sv V en L E2 ongeslagen najaarskampioen!!
Afgelopen zaterdag was het feest bij V en L. Het team E2 was n.l. vorige week al kampioen geworden,
maar door omstandigheden kon de viering toen niet doorgaan, maar deze laatste thuiswedstrijd was
het daarom dubbel feest. De laatste wedstrijd moest nog “voor de show” gespeeld worden en Groen–
wit was de tegenstander vandaag, maar ook dit potje werd door deze toppers dik gewonnen met 9-2!
Dit elftal heeft het voor elkaar gekregen om alle tien wedstrijden te winnen en met maar liefst 97!!
doelpunten boven aan de lijst te eindigen. Na de wedstrijd werden zij op het veld gehuldigd en kregen
ze een mega beker overhandigd namens de Business Club V en L Ondernemers, en ook de ouders pakten flink uit met voor alle spelers een kleinere beker met kleur van de club, en een lekker snoepzakje
en ook voor de leiders was er een leuke attentie en bloemen. Daarna konden de spelers niet wachten
om op de versierde wagen te gaan, die beschikbaar werd gesteld door Marco Schimmel en rond te toeren door de Beemte en de Vecht. Nadien werden ze getrakteerd op appeltaart door een moeder gebakken en aan het eind werden de buikjes gevuld met drinken en frietjes.

Op de foto van links naar rechts. Leiders: Jos Jansen en Niek ten Have,
Staand: Matthijs Jansen, Jarno Jansen, Luca ten Have, Jurian Nieuwenhuis, Kyara Leerkes,
Zittend: Boaz de Kort, Stijn Uenk, Maaike Hissink, Demian Veldwijk
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