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HOLHORSTER KLOMPENPAD OPEN!
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PCBS ‘Beemte’ 1
Natuurlijk onderwijs
Meester Terri heeft kikkerdril in een aquarium meegenomen. Het aquarium
staat in de hal van de school, zodat alle kinderen het proces van kikkerdril
tot kikker kunnen volgen. Dagelijks staat veel kinderen zich hierbij te verwonderen. Vorige week kregen de eerste kikkervisjes pootjes. Meester Terri brengt met hulp van een aantal kinderen de kikkertjes terug naar de sloot.
De kikkers kunnen daar in de vrije natuur verder groeien. Er zwemmen nog
kikkervisjes in het aquarium, maar het zal vast niet lang meer duren voordat
ook deze in de sloot rondzwemmen.

De vlinders fladderen volop rond. Tijd om
hier met de kinderen aandacht aan te besteden. Groep 1 t/m 4 hebben van de juf een
determinatiekaart gekregen, zodat ze konden zien welke vlinders er veel in Nederland
voorkomen. Daarna zijn de kinderen met de
kaart naar buiten gegaan om in de schoolomgeving te zoeken naar
vlinders. Welke vlinders komen er veel in de
schoolomgeving voor? Er
werd druk uitgewisseld. Terug in de klas
hebben ze met elkaar het
proces van eitje-rups-pop-vlinder met bewondering op een filmpje
van schooltv bekeken. Wist u dat, als vlinders elkaar leuk vinden, een dansje voor elkaar doen? Bij
het bestuderen van de vlinder ontdekten de kinderen dat de vleugels aan de ene kant er precies zo
uitzien als de andere kant. Bij de tekenles kregen de kinderen een halve vlinder op papier. De andere
helft mochten ze er zo precies mogelijk bij tekenen. Benieuwd naar het eindresultaat? Komt u dan
even de hal van de school binnen lopen! En dan lekker zelf aan de slag!

Vervolg 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

06-7
Afscheidsavond groep 8
10-7
Auto-/Fietspuzzeltocht Aktief Ons Huus
06-8
Rondje Beemte
12,13,14-8
Oranjefeest OVBB
27-8
Fokveedag
10-9
Opendag Wenum Hoeve
24-9
Toertocht OCBB

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 67 leden. Gelukkig was
het deze periode niet nodig om hiervan gebruik te maken.
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
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Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m Zondag vanaf 10.30
uur geopend.

Van maandag 11 juli t/m dinsdag 27 juli EN
donderdag 25 augustus t/m dinsdag 30 augustus
is Ons Huus gesloten.
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Beste lezers,
Deze Ratelaar is alweer de laatste voor de zomer.
Wij van de redactie gaan ook heerlijk even vakantie houden. Zaterdag 2 juli is het Holhorsterpad geopend, het klompenpad is een rondwandeling van 11 kilometer door het afwisselende buitengebied van
Beemte Broekland. Wandelen o.a. door het Weteringse Broek, langs het Apeldoorns Kanaal en de middeleeuwse Grift. Zeker een keer de moeite waard om deze wandeling te gaan maken.
Ook hebben we het MBDW volleybal toernooi, georganiseerd door DIO, weer gehad op het sportveld.
Ook in de zomermaanden is er nog genoeg te doen in onze buurt, zo hebben we op zondag 10 juli nog
de auto-/fietspuzzeltocht van de Aktief Ons Huus groep en het rondje Beemte op zaterdag 6 augustus.
En natuurlijk in augustus ons jaarlijkse Oranjefeest, een heel weekend feest.
Namens de redactie wens ik u allen een fijne zomer toe en als u op vakantie gaat een hele fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Marjan van Assen

Volgende nummer
2016
Di 6 + wo 7 sept

Het redactieteam bestaat uit:

Di 4 + wo 5 okt

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

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 augusyus 2016 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2015-2016: De Ratelaar
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland
Beste lezers,
In de afgelopen maand juni hebben we samen met
de Gemeente Apeldoorn, Stimenz en de Kap een
mantelzorgavond georganiseerd. Eerst hebben we
heerlijk met elkaar gegeten in het Dorpshuis en
aansluitend vertelden Peter Mensink en Steven Gerritsen van de Gemeente Apeldoorn het één en ander over mantelzorg en eventuele mogelijkheden
ook Hélène Mook van Stimenz en Karin Fennes van
de Kap gaven ons de nodige informatie en aanspreekpunten. Wij van de Buurt- en Belangenvereniging hebben gevraagd aan Hélène en Karin om
ook iets in de Ratelaar te schrijven over de organisaties waar ze voor werken. De bedoeling was om
aansluitend nog gezamenlijk een film te kijken
maar er ging iets mis met de ondertiteling, wie
weet gaan we op een later moment deze film nog
eens vertonen. Al met al was het een gezellige, informatieve avond. Nogmaals bedankt voor de mensen die gekomen zijn.
Ook brachten we in de afgelopen maand een groep
jongeren/ouderen bij elkaar die geïnteresseerd zijn
in betaalbare woningbouw in ons Dorp. Hopelijk
lukt het ze om over een paar jaar gezellig in Beemte Broekland te gaan of blijven wonen.
En voor de lezers die het nog niet gedaan hebben,
mogen wij u nog even attenderen op de vorige

Ratelaar en zou u ons blij willen maken door de
machtiging op pagina 11 in te vullen en aan ons op
te sturen? Dit scheelt ons een heleboel werk met
het innen van de contributie van 2016. Alvast bedankt hiervoor.
Op 3 november organiseren we in het Dorpshuis
een buurt- en preventieavond in samenwerking met
de Politie en de Gemeente Apeldoorn. Schrijf deze
datum alvast in uw agenda.
In de vakantieperiode verzamelen we de inhoud
voor de Beemterbox. Een welkom aan iedere nieuwe bewoner van Beemte Broekland, en een opmaat
voor hen om zich bij één van de vele initiatieven
aan te sluiten.
Na de vakantie schuift Helga van Assen bij ons aan
de bestuurstafel en zij gaat kijken of het iets voor
haar is om bij de BBVBB te komen. Wij zijn hier erg
blij mee en hopen dat nog meer mensen haar zullen volgen. Helga wij heten je van harte welkom!
Wij wensen u een fijne vakantie toe.
Namens het bestuur van de BBVBB,
Saco Bekius, Ilona Achterkamp en
Marjan van Assen.
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland
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Met oma Truus Schimmel op de bank (deel 2)
In de Ratelaar van juni heeft oma Truus verteld
over haar fijne jeugd aan de Bloemenkamp in
Beemte Broekland samen met haar ouders en
broer Johan. Ze vertelde ook over haar verkeringstijd met opa Wim en de leuke dingen die ze samen
hebben meegemaakt. Het verhaal gaat verder vanaf hun trouwdag...

toetje! Niet leuk, maar we
hebben er wel om gelachen. Dat begon dus goed.
We hebben overnacht in
een eenvoudig hotel niet
ver over de grens met de
volgende morgen een heerlijk ontbijt. Daarna zijn we
Op 2 juni 1948 zijn Wim en ik in de Wilhelminakerk verder gegaan en hebben
in de Beemte getrouwd door Ds. Berkel, het was
genoten van de prachtige
precies zes jaar geleden dat we elkaar op 2 juni
natuur. Tegen de avond
1942 ’s avonds de eerste kus hadden gegeven.
weer op zoek naar een
slaapgelegenheid, maar we
Ons huis op de hoek Kanaal/Beemterweg was leeg, kregen overal te horen dat
de familie Bessels was inmiddels verhuisd naar hun ze vol zaten. Tegen een uur
nieuwe adres, wij konden er meteen gaan wonen. of acht konden we in Bad
Toen was dat Papegaaibrug 2, maar nu is het KaGodesberg in een heel chic hotel terecht.
naal Noord 446. 18 jaar hebben we er gewoond.
Wim werkte toen bij de firma Schimmel, de kuiIn augustus 1949 hebben we nog een jongetje,
kenbroederij en bij de brandstoffenzaak.
Meeuwtje was zijn naam uit een Rotterdams kinWe moesten inwoning nemen, want er was wodertehuis gehad van vijf jaar oud. De zogenaamde
ningnood na de oorlog. Er is toen een dubbele wo- Rotterdamse bleekmensjes, die in de oorlog onderning van gemaakt. Johan en Doortje Buitink zijn er voed waren. Het was een heel lief ventje, hij
met hun zoontje Gerard ingekomen. Daarna zijn
noemde ons oom en tante. Na drie weken moest ik
zoon René en dochter José nog geboren. Ze hebhem weer naar de trein brengen, hij ging weer met
ben acht jaar bij ons gewoond, maar toen werd het de groep mee naar Rotterdam. Hij hing om mijn
echt te klein voor hun gezin, ze zijn toen verhuisd nek en vroeg huilende ‘tante ga je met me mee?’.
naar de Moerbosweg. Johan Buitink werkte bij de
Ik ben daar heel verdrietig van geweest.
busdienst V.A.D., daar was ook Henk van de Blankevoort uit Voorthuizen in dienst en die is toen met Op 26 mei 1950 is ons eerste kind geboren, een
zijn gezin naar ons toegekomen. Zij vonden het
dochter. Janna (Janny). Ruim drie jaar later werd
niet te klein, dus was het heel gauw weer bede tweede geboren, op 8 juli 1953, een zoon Antowoond. Zijn vrouw Riek en 3 dochters Tineke en de nie (Tonny, nu Ton). Ze hebben allebei van vier tot
tweeling Riekie (Ria) en Janny, daarna is de 4e
zes jaar naar de kleuterschool gegaan in Wenum.
dochter Marthe nog geboren. Henk werkte in zijn
Toen naar de lagere school in de Beemte bij meesvrije dagen vaak bij ons. Hij is op 38 jarige leeftijd ter Bakker. Daarna naar Apeldoorn, Janny M.U.L.O.
heel erg ziek geworden,
en Ton U.L.O., zo
We hadden toen ook pompen in werden de scholen
hij had kanker en is al
heel gauw overleden.
genoemd. InApeldoorn Zuid en de politie belde toen
Riek bleef toen alleen
middels waren we in
over met vier kinderen,
de jaren 60 aangedat de pompbediende dronken
zij was ook 38 jaar en is
land en werd het
achter de balie zat en het geldkist- voor de kolenboeren
altijd alleen gebleven.
Haar dochters waren
een slechte tijd. Het
je stond ook bij hem.
toen 12, 10 en 4 jaar.
gas was binnengekomen. De kolenkaIn de zomer van 1949
chels gingen weg en
zijn we nog een paar dagen voor de eerste keer op werden gasverwarming. Wij hebben in 1964 een
vakantie geweest met onze kleine Fiat bestelauto. fusie afgesloten met de Verenigde BrandstoffenHet was mooi weer, we gingen vol goede moed op handel uit Apeldoorn. Onze oude kolenschuur was
weg richting Duitsland, we zagen wel waar we tevoor enkele jaren terug afgebroken, er was een
recht kwamen. ’s Middags kregen we zin in eten, ik grotere voor in de plaats gebouwd. Vijf kolenzaken
heb toen lekker gekookt in de vrije natuur, onder
uit Apeldoorn werden opgekocht en bij ons ondereen dikke boom, het was erg lekker. Een lekker
gebracht met bijbehorend personeel. Er werden
schaaltje vla toe, maar daar ging wat mis mee.
benzine, gas en dieselpompen en verder achter de
Een vogel poepte vanuit de takken midden in mijn kolenloods een oliedepot geplaatst. Het kleine kan-
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Met oma Truus Schimmel op de bank
toor werd er aangebouwd, nieuwe mensen kwamen
erbij en even later ook onze Janny, dus het was een
hele verandering in zeer korte tijd. Wim kreeg veel
meer verantwoording, vooral met het vreemde personeel dat meegekomen was. In november 1971
kreeg hij een hartinfarct en heeft hij vier weken in
het Juliana ziekenhuis gelegen. Gelukkig heeft Janny veel opgevangen. Ze
was een grote steun
voor hem.

is hij meteen op de bank (A.B.N.) begonnen.

In 1985 hebben wij er een punt achter gezet, we
wilden nog graag wat gaan genieten. Bert en Janny
zijn toen verder gegaan tot 1991, toen zijn ze naar
Vaassen gegaan. Toen hebben Marco en Mary
Schimmel het gekocht, het bleef dus wel in de familie. Wij zijn in
1989 weer naar Kerschoten verhuisd, Ze
hadden ingebroken
We hebben ook wel leuin de bungalow en
ke dingen meegemaakt
de tuin werd ons te
tijdens deze periode. Ik
groot, we hebben
kan me nog herinneren
een appartement
dat wij op visite waren
gekocht op 3 hoog
bij een oom van Wim op
aan de Edisonlaan
een doordeweekse
tegenover het Meravond en toen werden
catorplein, dus heerwe gebeld door de polilijk dichtbij de wintie. We hadden toen ook
kels. Ik woon er al
pompen in Apeldoorn
bijna 27 jaar. Wim is
Zuid en de politie belde
op 22 maart 2008
dat de pompbediende
overleden, we hebdronken achter de balie
ben hier nog 19 jaar
zat en het geldkistje
samen gewoond. Bijstond ook bij hem. Toen
na 60 jaar getrouwd
zijn we er maar snel naartoe gereden.
geweest. Ik ben kort geleden nog naar mijn ouderOok een keer waren een paar kwajongens op onhuis aan de Bloemenkamp geweest. Daar woont nu
derzoek bij ons in de schuur geweest. Eén daarvan het 4e geslacht Kers. Willy woont daar met haar
is nu nog een bekende Beemtenaar, maar ik ga
zoon Jonny. Ze haalt me wel eens op, we hebben
geen namen noemen. Ze waren stiekem in onze
een heel goed contact samen. Als ik terug kijk op
vrachtwagen geklommen en hadden die gestart. Ze mijn leven, dan ben ik een gelukkig en tevreden
konden hem niet meer uitkrijgen en gingen dwars
mens. Een lieve bezorgde man, lieve kinderen, vijf
door de schuurdeuren. Ze kwamen toen gelukkig
lieve kleindochters en zes lieve achterkleinkinderen,
wel tot stilstand, maar er was wel behoorlijk schade drie jongens en drie meisjes, toch een reden om
aan de deuren. Misschien dat iemand zich dit nog
heel dankbaar voor te zijn.
herinnert!
Een mooi levensverhaal van oma Truus Schimmel!
In 1972 is de kolenzaak opgeheven, er werd geen
Graag wil ik haar bedanken voor alle tijd en moeite
droog brood meer mee verdiend. Alles werd leeg
die ze erin heeft gestoken. Ze heeft nog zoveel
gehaald, er bleef nog een grote lege loods over.
mooie verhalen van vroeger, daar kunnen we nog
Dat heeft niet lang geduurd, we konden het meteen wel 10 Ratelaars mee vullen. Wie weet gaan we dat
weer kwijt aan het wegenbouwbedrijf Eijkelenboom nog wel eens doen, want we gaan nog lang van
en wij zijn verder gegaan met de pompen.
haar én van haar bezoekjes en verhalen genieten.
In 1966 hebben wij ons huis verkocht aan Arend en Met haar goede geheugen, gezelligheid en positieve
Rie Doppenberg en zijn wij verhuisd naar de wijk
instelling komt dat vast en zeker goed!
Kerschoten. Een hoekwoning aan de Amperestraat.
We hebben daar ruim 12 jaar gewoond en zijn toen Helen Apeldoorn
naar Vaassen gegaan, een bungalow aan de Beatrixweg, in 1977. De kinderen hebben daar niet
meer gewoond, die zijn vanuit de Amperestraat getrouwd. Ton heeft nog een korte tijd bij opa Schimmel gewerkt om de tijd te overbruggen dat hij in
militaire dienst moest. Toen hij daar klaar mee was
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PCBS ‘Beemte’ 2
Juffendag
Op vrijdag 10 juni vierden de juffen een feestje met alle kinderen.
Dit jaar kregen we speciaal bezoek uit Oeganda, kinderen van de stichting Up4S. Deze stichting biedt
wees- en kansarme kinderen in Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding. Uitgangspunt
daarbij is dat de kinderen worden opgevoed tot jonge mensen die trots zijn op hun eigen land en daar
een toekomst kunnen opbouwen.
Rond half negen werden de kinderen en ouders verwelkomd met Afrikaans gezang en getrommel.
Hierna gingen alle kinderen naar hun eigen groep.
De kinderen van Up4s gaven zelf de workshops. Zo hebben we gezongen, gedanst en muziek gemaakt.

Rond 12:00 uur stond er op het plein heerlijke macaroni en rijst
klaar. Deze heerlijke maaltijd is mede mogelijk gemaakt door
Stefan en Lisa Schenkel (ouders van Lotje en Tom) en Martine
Stirling (moeder van Maya) die hebben gekookt en “Ons Huus”,
welke de keuken ter beschikking heeft gesteld. Ontzettend bedankt, het was erg lekker! Sommigen van ons hebben zelfs wel 4
keer opgeschept .
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PCBS ‘Beemte’ 3
Na de lunch was er een speciaal concert en een Afrikaanse markt. Hier waren ook ouders, familie,
buurtgenoten en andere belangstellenden van harte welkom. Wat een feest!
(Bekijk het werk van de stichting op UP4S.nl)

De juffen van basisschool
Beemte bedanken iedereen
voor een geweldige dag!
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PCBS ‘Beemte’ 4
Datum en tijd afscheidsavond groep 8
Zoals u in de Ratelaar van juni al heeft gelezen, is groep 8
druk bezig met de eindmusical. Er wordt flink gerepeteerd en
er wordt gewerkt aan de decors.
We zouden het erg leuk vinden als iedereen het eindresultaat
komt bekijken.

Generale:
Datum: woensdag 6 juli
Locatie: “Ons Huus”
Zaal open: 10:30 uur
Aanvang musical: 10:45 uur

Opvoering:
Datum: woensdag 6 juli
Locatie: “Ons Huus”
Zaal open: 18:30 uur
Aanvang musical: 18:45 uur
Aansluitend nemen we afscheid van groep 8.

Fiets auto puzzeltocht
FIETS AUTO PUZZELTOCHT OP

10 JULI

Doet u ook dit jaar weer mee?

Ook dit jaar organiseert de Aktief Ons Huusgroep de jaarlijkse
FIETS/AUTO PUZZELTOCHT op ZONDAG 10 JULI a.s.
Start en eindpunt bij dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, Beemte-Broekland
Inschrijven:
voor fietsers vanaf 13.00 uur
voor automobilisten vanaf 13.30 uur.
Inschrijfgeld : volwassenen (boven 12 jaar) € 2.50, onder 12 jaar €1,50
Gezinnen ( 2 volwassenen en 2 kinderen) € 7.50
Ook dit jaar zijn er weer leuke prijzen te winnen !
En natuurlijk krijgen alle deelnemers weer een lekker broodje kroket of kaassoufflé gesponsord
door de BBvBB.
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

——— De start van de metrologische zomer 2016———
Op 1 juli start de metrologische zomer, dit jaar startte deze zomer met de ene na de andere weerswaarschuwing, bijna dagelijks was er wel een waarschuwing ergens van kracht in Nederland.
De Beemte bleef het natuurgeweld gelukkig bespaard, wel wind en regen maar geen extremen.
De neerslagsom tot vandaag (19-06) bedraagt
52.2 mm. Het hardst regende het op
13-06 toen was de neerslagdichtheid met een bui
meer als 100 mm. in het uur. Dit is niet te vergelijken met wat er in Limburg is gevallen, hier zijn
dichtheden gemeten van meer als 250 mm. De
52.2 mm. neerslag in de Beemte is wel veel meer
als in 2015 (25.5 mm) maar toen was de start
van de zomer ook best droog. Windstoten zijn ons
deze periode ook gespaard gebleven, het harst
waaide het 02-06, er was toen een bui waarin de wind aanhaalde tot 10.7 m/s, dat is een dikke windkracht 5.

KNMI geeft een weeralarm, en wat dan………
Het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, is de nationale organisatie die onder andere de
weersverwachtingen verzorgt. Naast het weer richt het KNMI zich op het klimaat en
seismologie, de studie die gaat over golfvormingen na bevingen in de aarde.
Het KNMI werkt samen met andere grote instituten over weersverwachtingen. Zo is
het onderdeel van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange
Termijn (ECMWF). Daarnaast representeert het KNMI Nederland in vele internationale
organisaties. De weersinformatie van het KNMI is afkomstig van satellietnetwerk
Eumetsat, het satellietnetwerk van Europa.
Sinds 2001 is de KNMI verantwoordelijk voor het geven van een weeralarm.

Soorten weeralarmen

Van een weeralarm is officieel alleen sprake bij een code rood. Een weeralarm wordt
gegeven per provincie. Deze gegevens kunnen gedurende de dag veranderen.

Code rood:

Code rood is de meest extreme soort weer dat we in Nederland kunnen verwachten. Bij een code rood wordt een officieel weeralarm aangekondigd. Hiermee wordt geadviseerd om niet te reizen. In sommige gevallen wordt zelfs aangeraden om binnen te blijven.
Bij een code rood is het voor 90% zeker dat het noodweer daadwerkelijk plaats zal vinden.

Code oranje:

Code oranje wordt gegeven bij extreem weer. Een code oranje gaat vooraf aan een code rood.
Hierbij wordt aangegeven dat je rekening kan houden met een weeralarm. Wanneer deze code wordt gegeven is het
verstandig om het nieuws in de gaten te houden om reisplannen te heroverwegen .

Code geel:

Wanneer code geel geven wordt is er sprake van gevaarlijk weer. Er zouden ongelukken kunnen

gebeuren door het weer en er wordt hierbij aangeraden om voorzichtig aan te doen. groen: Bij een code groen
zijn de weersomstandigheden normaal. Er zijn geen waarschuwingen om rekening mee te houden.
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
In juli en augustus is het vakantietijd. Ook wij gaan er even tussenuit.
De andere dagen bent u vanaf ca. 10.30 uur van harte welkom in Ons Huus. Bij mooi weer is natuurlijk
het terras geopend! U kunt dan genieten van bijvoorbeeld een heerlijke smoothie, lekker lunchen of ’s
avonds gebruiken maken van de plateservice.
Op maandag gesloten.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer!
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra

P.S. Heeft u iets
te vieren? Loop
even binnen, dan
kunnen we onder
het genot van een
kopje koffie uw
wensen en onze
mogelijkheden
bespreken.

Van maandag 11 juli t/m dinsdag 27 juli EN
donderdag 25 augustus t/m dinsdag 30 augustus
is Ons Huus gesloten.

Win een leuke prijs!
Weet u een leuke naam voor de ruimte aan de achterzijde van het dorpshuis?
Nu nog bekend als ‘Het winkeltje’ of ‘Kippenhok’.
Verzin een leuke naam en win een prijs.
Stuur uw suggestie naar infodorpshuisbb@gmail.com
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilheminakerk:
Juli 2016:
03
10
17
24
31

juli
juli
juli
juli
juli

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

Pastor A.L. Al-van Holst,
Ds. B.J.Kruit, Apeldoorn
Ds. W. Westerveld, Apeldoorn
Ds. H. van Vreeswijk, Kampen
Drs. G.R. Bloemendal, Apeldoorn

Scriba: Mevr. C.E. SlijkhuisBoks
Oude Beemterweg 1a
7341 PA Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121640

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Augustus
07 aug.
14 aug.
21 aug.
28 aug.

2016:
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

Mevr. J. Eldering-Schenkel, Vaassen
H.J.W. Faassen, Apeldoorn
J. Alma, Veenendaal
J. Esveldt, Nijkerk

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zondag 2 juli Woord en Communie viering met pastor I. Kantoci
Zondag 10 juli Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en R den
Wij hopen U te mogen beHartog(priesterstudent)
groeten met vieringen die
Zaterdag 16 juli Woord en Communieviering met Hanny Melenhorst
u aanspreken
Zondag 24 juli Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Locatieraad en pastoraatsZaterdag 30 juli Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
groep
Zondag 7 augustus Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Geloofsgemeenschap van
Zaterdag 13 augustus woord en communieviering met pastor I Kantoci
de H Antonius
Zondag 21 augustus woord en Communieviering met pastor W Vroom
We wensen u allen een
Zaterdag 27 augustus Eucharistieviering met pastor Sebastian
fijne vakantie toe en beZondag 4 september woord en Communieviering met werkgroep
houden thuiskomst.
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 3 Juli Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde)
Zondag 10 juli Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en R. den Hartog(Priesterstudent)
Zondag 17 juli Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 24 juli eucharistieviering met pater Boerkamp
zondag 31 juli Eucharistieviering met pastor H Hofstede
zondag 7 augustus Eucharistieviering met pastor H Hofstede
zondag 14 augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
zondag 21 augustus Eucharistieviering met pastor Sebastian
zondag 28augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
zondag 4 september eucharistieviering met pastor Sebastian om 9.00 uur
en om 10.30uur is er een klompendienst
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Brede school Antonius De Vecht 1
Het Gelders orkest
Op dinsdag 31 mei jl. zijn de kinderen van groep 3, 4 & 5 naar
de voorstelling ‘Peter en de wolf’ geweest. Het toneelstuk
werd gespeeld in de kerk in Wilp. Het werd in verhaalvorm
verteld waarbij de hoofdrolspelers passende muziek speelden.
De kinderen hebben vooraf geleerd hoe de instrumenten
heten en hoe deze klinken. Van te voren werd gevraagd
of iemand uit de groep Roodkapje wilde spelen. Indy
wilde dit wel en kreeg opeens een belangrijke rol in het
verhaal. Na de voorstelling zijn wij bij de grootouders van
Sam langs geweest. Daar kregen wij lekker drinken en
soesjes. Sam vertelde de dag ervoor namelijk dat zijn
opa en oma dicht bij de kerk in Wilp wonen. ‘Mooi , dan
kunnen wij daarna nog even bij hen taart komen eten’
zei de juf voor de grap. Sam nam het heel serieus en
regelde alles. Vijf minuten voor vertrek belde zijn moeder
dat alles geregeld was en konden we deze dag dus op een
leuke manier afsluiten. Wij willen
de grootouders van Sam en alle
ouders die hielpen met brengen,
heel erg bedanken voor deze leuke dag!
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Brede school Antonius De Vecht 2
Techniekdag

Op vrijdag 3 juni zijn de leerlingen van groep 6 van basisschool St. Martinus Bussloo en Brede school
Antonius De Vecht samen naar de techniek dag in Twello geweest.
Verschillende ondernemers uit Twello en omgeving lieten de leerlingen kennismaken met hun vak. Aan
het begin van deze ochtend vroegen de leerlingen zich af wat techniek nou eigenlijk is, aangezien
niemand dit in 1 woord kon samenvatten. Naast een theoretische uitleg stond deze dag vooral in het
teken van zelf ervaren wat techniek allemaal inhoud.
Bij de brandweer mocht er met de slang een brandje geblust worden, dakpannen kunnen ook niet zomaar op het dak gelegd worden en het besturen van een hijskraan is ook moeilijker dan gedacht. Maar
het wisselen van een autoband, het plakken van een fietsband of een verbandje aanleggen als je een
wondje hebt. De leerlingen van groep 6 helpen je graag!
Conclusie: een gezellige leerzame dag waarbij we geleerd hebben dat techniek overal om ons heen is
en dat zonder techniek ons leven er heel anders uit zou zien.

Technobiel
Woensdag 1 juni is de Technobiel naar
de Antonius gekomen.
De kinderen van de midden- en
bovenbouw hebben er allerlei
technische spelletjes in gedaan.
Bijvoorbeeld een elektriciteitskring
maken en een spel in een virtuele wereld.
Er was ook een 3D-printer die voor ons
een robotje heeft gemaakt. De kinderen
vonden het allemaal erg leuk!
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Brede school Antonius De Vecht 3

Voor uitleg van de
nummers, zie volgende pagina.
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Brede school Antonius De Vecht 4
Schoolplein wordt een ontdekplein
We willen graag een ontmoetingsplek zijn voor kinderen, ouders en
buurt. Een mooi en aantrekkelijke
speelomgeving buiten kan daar
aan bijdragen.
Een enthousiaste groep ouders is
op dit moment actief met het uitwerken van een plan om ons
speelplein opnieuw in te richten.
De ontwerptekening is inmiddels
gemaakt. Op het nieuwe schoolplein komen o.a. de volgende
speelplekken: voetbalveldje, natuur- en ontdekplekken, klim en
klautermaterialen en dat in vooral
natuurlijke speelplekken.
Om alle mooie plannen te kunnen
realiseren is het noodzakelijk dat
we daarvoor de benodigde middelen hebben. Hiervoor zullen we
allerlei acties en activiteiten gaan
organiseren om dit bij elkaar te
krijgen.
Enkele kleine acties zijn al opgezet en de grote aftrap van dit
project zal zijn tijdens de Kick-off
op zaterdag 10 september van
10.00-14.00 uur op het schoolplein.
Alle kinderen, ouders, buurtgenoten en belangstellenden zijn van
harte welkom!
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Oldtimerclub Beemte Broekland

Trekkervrienden
De tijd gaat snel, het weer gaat al weer de goede kant op en de trekker kan weer een wasbeurtje gebruiken, het winterstof kan er weer af. Het nieuwe seizoen is weer begonnen, zo ook voor ons als organisatie
van de Oldtimer- Club- Beemte- Broekland. Wij hebben besloten dat onze derde toertocht, gehouden
gaat worden op zaterdag 24 september. De voorgaande jaren hebben gemiddeld 30 trekkers meegedaan
uit onze omgeving, wij willen doorgroeien naar 50 stuks, dit denken wij niet te halen uit onze buurtschappen, dus zullen wij een oproep plaatsen in het S.C.V. boekje en eventueel in een plaatselijke krant.
Om de personen die al trouw meerijden eerst een kans te geven zich in te schrijven, hebben wij een
nieuw mailadres aangemaakt, waar een ieder zich kan aanmelden die hier aan mee wil doen. Wij hopen
dat er zich weer voldoende personen zullen aanmelden.
De kosten zijn:
Trekkerrit koffie, krentenbrood, blikje drinken onderweg en
B.B.Q 17,50 euro
Trekkerrit koffie, krentenbrood, blikje drinken onderweg zonder
B.B.Q 7,50 euro
Passagier (bijrijder)koffie, krentenbrood, blikje drinken onderweg en
B.B.Q 12,50 euro
Omdat dit evenement samenvalt met Burendag kunnen personen die hier belangstelling voor hebben, en
aan de B.B.Q zouden willen mee doen, dit meemaken voor 12,50 euro pp.
Opgave het liefst per mail naar oldtimerclubbb@gmail.com
Of voor diegene die niet over internet beschikken per telefoon;
Ap Vos ; 06-53425320 of Frits Bouwmeester; 06-83551109
Het geld kan overgemaakt worden met vermelding van hoe en wat naar; NL63RABO0103120106 tnv
J.H. Gerritsen OVV toertocht 2016.
Natuurlijk is de start weer bij dorpshuis Ons Huus aan de Beemterweg, verzamelen vanaf 9 uur en het
vertrek is om 10 uur, en hopen wij zoals voorgaande jaren op super mooi weer. Deelname is op eigen
risico.
Namens de O.C.B.B. april 2016 Frits Bouwmeester.

Ratelaartjes
Te koop: 5 kunststof tuinstoelen in groen
2 verstelbare stoelen en 3 stapelstoelen
Voor meer info: Helen 06-20549395

Gratis af te halen Alisun zonnehemel.
Lampen moeten vervangen worden.
Fam. van Assen 055-5409553

Te Koop: Goed onderhouden Dahon Vitesse
vouwfiets compleet versnelling, verlichting en
een slot.
Voor inlichtingen 06-50884337
Uw Ratelaartjes kunt u doormailen naar deratelaar@gmail.com
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Competities
Billartvereniging Ons Huus stand na 2 perioden
Spelers

aantal

1e periode

2e periode

W.Bouwmeester

wedstr
30

P
22

GM
1,60

HS
11

P
12

GM
1,53

HS
19

J.Broekhuis
A.Velthoen

30
30

14
14

1,59
1,47

14
12

14
12

1,76
1,56

14
14

J.Bakker

30

10

1,51

19

22

1,65

13

E.Bellert

0

0

0,00

0

0

0,00

0

B.Koller

30

11

1,18

10

20

1,31

10

G.Wijnbergen

30

20

1,15

12

13

1,12

11

A.Doppenberg

30

17

1,18

24

19

1,33

8

J.vd Heuvel

30

12

1,11

10

8

1,00

11

H.Kieskamp jr

20

18

1,42

13

14

1,36

10

L.Veldhuis
M. v Binsbergen

20
20

5
7

1,05
1,09

9
9

10
6

1,17
1,07

10
8

H.Homan

30

10

0,78

10

17

0,80

9

H.Kieskamp sr

30

8

0,68

9

14

0,74

7

P.v Voorst
H. Gerritsen

30
30

20
22

0,93
0,82

9
9

9
20

0,81
0,80

8
6

Muziek in het Dorpshuis
Beste mensen,
Al geruime tijd maakt een groep ervaren oudere
muzikanten, dus KALM 'AN, wekelijks lekker swingende muziek in ons Dorpshuis.
De laatste tijd vooral uit het zgn. New Orleans
Jambook.
Traditionals, dixie, latin. Veel komt " voorbij ".
" It don't mean a thing, if it ain't got that swing ...
", is het motto van KALM 'AN.
Op veler verzoek wil KALM 'AN dat ook eens aan U
laten horen.
U kunt er dus bij zijn op één, of alle zondagmiddagen vanaf september.
Noteer de data alvast!
Wij vinden het leuk als u samen met ons van die
lekkere " good old tunes " komt genieten.
We zien u 4 september graag! 15:00-17:00 uur
Henk Kamphuis, saxofonist
055-3664809
06-48441444
e-mail: h.kamphuis74@upcmail.nl.
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De biljartvereniging Ons Huus is
voor dit jaar halfweg met zijn
competitie 2016. Dat wil zeggen
dat we 2 periodes hebben afgesloten en begonnen zijn met
periode 3.
Ik heb een Exel blokje met uitslagen gemaakt, waarin word
vermeld ;
Spelers/aantal wedstrijden/
aantal punten/gemiddelde/
hoogste serie.
P
= Punten,
GM = periode gemiddelde,
HS = hoogste periode serie,
Bij Ep Bellert staan alleen maar
nullen.
Ep is dit jaar niet aan biljarten
toe gekomen, i.v.m., ziekte.
Wel is Ep met zekere regelmaat
een uurtje komen kijken om de
vorderingen van collegabiljarters in de gaten te houden.
Met vriendelijke groet,
Jan Broekhuis

EHBO opleidingscursus de Vecht
WILT U GOEDE EERSTE HULP
Door onze goed opgeleide EHBO-ers.
Al onze leden worden elk jaar weer bijgeschoold en getraind om personen die een letsel een ziekte en of een
aandoening hebben op gelopen, te helpen waar dan ook om goede eerste hulp te kunnen geven of een goede raadgeving.
Een BHV”er krijgt een beetje EHBO en wat brandpreventie én inzicht van het ontruimen van een gebouw.
Dat is voor de Overheid voldoende en behoorlijk kostbaar voor 2 dagen training in de 2 jaar
Voor een EHBO-er is dat veel te weinig om goed getraind te blijven.
Hierdoor kiezen steeds meer leden de over stap naar de BHV.
Om leden te werven en te behouden willen we een andere aan pak doorvoeren.
Onze Hulpvragers zijn hier van al van in kennis gesteld.
Mocht U de EHBO de Vecht ook willen steunen in hun HULP VERLENING met een DONATIE .
Dan kan dat op ons Rek.no-...NL42RABO01 5080 1998..
tnv Jan Mulder EHBO de Vecht
PS In oktober 2016 starten we weer met een EHBO opleiding cursus.
Je kunt nu al aanmelden bij Gerrie ter Mate per mail
gerrietermate@hotmail.com
en bij Nicole Bollen
zwier.nicole@hetnet.nl
Hierover meer eind Augustus of begin September.
Namens het Bestuur Dank voor Uw Bijdrage voor onze hulp verlening Jan Mulder
Gerrie Ter Mate
Nicole Bollen
Marthee van ‘t Erve

TE HUUR

M.i.v. deze zomer woning aan de Beemterweg 49 met tuin, vijver en schuur.
Evt. ook gemeubileerd.
Kom gerust eens langs om deze woning vrijblijvend te bezichtigen!
Telefoon 055-3122104 of 06-52126310.
Wim en Tineke Mulder
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Oranjevereniging Beemte Broekland

12 - 13 en 14 augustus
programma 2016
VRIJDAG 12 AUGUSTUS
14.00 UUR

Opening met het Wilhelmus
Seniorenmiddag m.m.v. ‘Henri Steneker’ en
‘Een komische Noot’

20.00

Feestavond m.m.v. de ‘Daylight Superband’

UUR

01:00 UUR

Einde feestavond

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
09.00 UUR

Ontbijt in de tent

09.45 UUR

Start optocht

14.00 UUR

Kinderspelen
Aansluitend ballonnenwedstrijd

15.00 UUR

Beemte’s Best Next Minikraan Machinist

20.00 UUR

Feestavond m.m.v. ‘Hike’ en ‘DJ Jeroen’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZONDAG 14 AUGUSTUS
13.00 UUR

Zeskamp

16.00 UUR

Feestmiddag m.m.v. ‘X-plain’ en ‘DJ Bart’

20.00 UUR

Einde feestweekend
ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES
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Sportvereniging V en L

E1 en de E 2, beiden poulewinnaar
in het Pupillentoernooi in Terwolde op 21 mei.
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10e Rondje Beemte
Nieuws over 10e jaar Rondje Beemte: 6 augustus van 11-17 uur.
De deelnemers van het Rondje Beemte zijn bekend. De route kunt u printen vanaf half juli
op www.atelierdekippenschuur.nl .
Waarschijnlijk zal de route ook op de deelnemende adressen verkrijgbaar zijn. Dit zal vermeld worden op de website. U kunt het Rondje op elk punt beginnen, wij starten bij Ons
Huus. Alvast veel plezier!

Beemterweg 25A

Ons Huus: Bea Seller, jam, sap siroop
Nellie van Lohuizen, jam, sap en siroop.

Oude Beemterweg 8

Atelier De Kippenschuur: Miek v.d. Pangaard,
dierportretten, schilderijen,
Lisa Pit, keramiek,
Bep Radius , beren
Riek Steenstra, poppen, porseleinschilderen.

.

Broeklanderweg thv 16

Kwekerij Huis in ‘t Veld, planten en advies.

Goorland 11

Frits Bouwmeester, uitgebreide historie.
Speciaal op deze dag kunt u een voorproefje
krijgen van het boek over de historie van
Beemte Broekland en Wenum dat in november
2016 uitkomt. Een primeur dus! Tevens
oldtimers van de OCBB.

Broeklanderweg77A

Anita Bensink, schilderijen, tuin.

Kerkstraat 51A

Wilma Kleiboer, foto’s.

Teugseweg 20

Annie van Dronkelaar, diverse
verzamelingen en allerlei handwerken.

Beemterweg 44/ hoek Vellertweg( ingang): Rein de Groot,
glaskunst, speciaal glas in lood.

Vellertweg 14

Tiemen Schipper, eigen museum oud
gereedschap platteland, tuin,
Herman Roetert, manden vlechten,
Chris en Anneke van Asselt, honing
Met hulp van Bep Wolters, Tinie Beekman,
Irene Rutenfrans, Dinie Beekman, Wilma Schipper,
Riek en Rinus Pannekoek.

Vellertweg 10

Het Hove Hoekje: Annelies te Loo/Mart
Mols, tuin, moestuin, pompoenenlaantje.

Beemterweg 7

Wilhelminakerk: Tootje Vos, Marianne
Bomhof, Corrie Kolkman, patchwork, quilten,

Beemterweg 16

Gerrie Disbergen, schilderijen.
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10e Rondje Beemte

Beemterweg 25

De Brocante Deel: Geertje Bovendorp
Veenendaal, Henriette Wijngaard, diverse
brocante artikelen en meubelen.

Beemterweg

Jan en Gerrie Hartskamp, diverse houten (bij of
tegenover Ons Huus)
objecten.

Te zien tijdens Rondje Beeemte.
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Kampioen C1 Sv V en L
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