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PCBS ‘Beemte’ 1
Terugblik op het bevrijdingsboomfeest en de Koningsspelen.
We vierden ook dit jaar de bevrijding van Apeldoorn bij onze bevrijdingsboom. Na het officiële gedeelte waarbij groep 8 de vlag mocht hijsen en kinderen uit alle groepen viooltjes hebben geplant bij de bevrijdingsboom, werden er van sloop/afvalhout bevrijdingsbomen getimmerd en geknutseld.
Een gedenkwaardige middag!!

De koningsspelen werden gehouden op een frisse dag met af en toe een zonnetje. Het was een geweldige dag. Gestart met een gezond ontbijt en daarna de ochtend vol gezelligheid en spelletjes.

Groep 4/5/6
Na wat heerlijke vrije dagen zijn we weer goed van start gegaan. De laatste langere periode tot aan de
zomervakantie is alweer aangebroken.
Wat genieten we al van het heerlijke lenteweer!! Het lijkt af en toe al wel zomer.
De kinderen van groep 4, 5 en 6 zijn begonnen met het houden van hun spreekbeurt en/of boekenbabbel. Wat doen ze het
goed!! Met de kinderen is in de klas ook besproken hoe we dit
gaan doen. Cijfers worden niet gegeven, wel wordt de spreekbeurt besproken en geven we tops en tips.
We hebben na de vakantie allemaal weer een andere plek in
de klas. Weer even wennen maar dat gaat steeds sneller.
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

08 juni
Mantelzorgavond
BBVBB
08 juni
Fiets-/puzzeltocht
Zijactief
18 juni
Kleedjes-/boeken-/brocante markt
23 juni
Workshop Linkedin
22/25 juniAvondvierdaagse de Vecht
26 juni
MBDW toernooi
DIO
02 juli
Opening klomenpad
03 juli
Opendag Farm4You
10 juli
Auto-/fietspuzzeltocht
Aktief Ons Huus
27 aug
Fokveedag

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 52 leden.
Een prachtig resultaat.
Woon je in de Beemte en wil je bij de groep dan gaarne een mail
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar.
Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon
hebben geïnstalleerd.
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Zaterdag 27 augustus vindt de jaarlijkse fokveedag Apeldoorn voor rundvee plaats op het terrein achter Ons Huus. Tevens houdt de kalveropfokclub Oost-Veluwe dan haar keuring van kalveren.

Maandag: Gesloten
Dinsdag t/m Zondag vanaf 10.30
uur geopend.
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Beste lezers,
In dit nummer een interview met ‘oma’ Truus Schimmel. Geboren en getogen in Beemte Broekland,
inmiddels ruim 91 jaar en ze geniet nog volop van het leven, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze heeft vele mooie jeugdverhalen, vertelt in deze Ratelaar.
Een bijzonder en mooi interview is het geworden.
Het is alweer juni en dat is de maand van de jaarlijkse avondvierdaagse in de Vecht. Dit jaar van 22 t/
m 25 juni. Georganiseerd door VenL met start en eindpunt bij café de Groot. Er kan 5, 10 en 15 km per
avond worden gelopen. Uiteraard wordt de vierdaagse altijd spetterend afgesloten met het Blarenbal.
Ook komt op de basisscholen het jaarlijkse schoolreisje er weer aan, wat voor vele leerlingen het hoogtepunt van het schooljaar is. En dan is er ook nog het MBDW toernooi van DIO op 26 juni en de fiets/
auto puzzeltocht, georganiseerd door de Actiefgroep op 10 juli. Kortom, allerlei mooie zomerse activiteiten staan weer op het programma.
We zijn ook verheugd om te melden dat het Klompenpad Beemte Broekland officieel geopend kan worden op 2 juli in dorpshuis Ons Huus. Details zijn nog niet bekend, maar dit komt ook nog in regionale
bladen te staan.
In deze Ratelaar ook een verslag van Koningsdag, dit was wat mij betreft een erg geslaagde dag in
Ons Huus. Complimenten voor de Actiefgroep en ook voor Ben en Gina, onze beheerders van het
dorpshuis. Verder vindt u verslagen met leuke foto’s van de kinderen van basisschool Beemte en de
Vecht en een verslag van de Sport en Speldag van VenL.
Veel leesplezier gewenst!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Volgende nummer
2016
Di 5 juli + wo 6 juli

Het redactieteam bestaat uit:

Di 6 + wo 7 sept

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

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 juni 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
Lid van Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland?
Ja ik stel de vraag maar even, bent u lid van de Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland? Overigens is in beide gevallen het volgende voor u van belang!
Dit stukje leest u in De Ratelaar, een van de concreet resultaten van de vereniging, die met regelmaat
op uw mat valt. Of u nu lid bent of niet. De seniorenreis van afgelopen week, het Sinterklaasfeest, en
de ledenvergadering zijn ook tastbaar. Daarnaast gaan veel uren zitten in minder tastbare zaken,
maar die wel van belang zijn. De gemeente ziet het bestuur van onze vereniging als een aanspreekpunt richting de buurt. Daarom krijgen we de subsidie. Het gaat daarbij om zaken rond ruimtelijke inrichting (bestemmingsplan Stadhoudersmolen, woningen voor starters in Beemte Broekland), zorg en
welzijn (een avond voor mantelzorgers, mogelijk zorgspreekuur in “Ons Huus”) en veiligheid (contact
met de wijkagent, gesprek over handhaving maximumsnelheid).
Naast de subsidies, drijft de vereniging op de advertentie inkomsten van De Ratelaar en contributies
van de leden. (momenteel € 5 per jaar).
Over die contributies gaat dit korte stukje. Op de ledenvergadering is het voorstel om de betaling hiervan via een incasso machtiging mogelijk te maken aangenomen. Zodoende het verzoek om bijgaande
machtiging in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar het op de machtiging vermelde adres.
Mocht u geen lid zijn, schrijven we u met alle plezier in.
Al vast bedankt voor uw medewerking,
Saco Bekius
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´
En alweer een maand voorbij. Tijd om weer te
schrijven voor De Ratelaar. En elke keer blijkt er
weer genoeg te vertellen over het reilen en zeilen
van Ons Huus.
Laten we bij het begin van de maand mei beginnen: de klussendag. De opkomst van de klussers
was weer goed te noemen. Een aantal zaken waren door ons als bestuur niet helemaal goed geregeld, waarvoor onze excuses. Door een aantal
klussers is ons gevraagd of het mogelijk is om ook
op zaterdagmiddag te klussen. Dat vinden we prima natuurlijk maar er zal
alleen op zaterdagmorgen
een bestuurslid aanwezig
zijn om te coördineren.
Wel ligt er een klussenlijst bij de beheerder achter de bar zodat voor
iedereen duidelijk is wat
er nog gedaan moet worden. De volgende klussendag is op zaterdag 4
juni a.s. ( aankomende
zaterdag dus). Iedereen
wordt hiervoor bij deze
weer uitgenodigd en eigenlijk zoeken we speciaal 2 of 3 mensen die de
laminaatvloer in de workshopruimte willen leggen.
Dit zal in één keer moeten gebeuren omdat de
ruimte regelmatig in gebruik is. Ook vragen we
nog mensen die de laatste lantarenpalen op het
sportveld willen schilderen. Hiervoor zal een
hoogwerker geregeld dienen te worden. Dus wil je
één van deze twee klussen voor je rekening nemen? Geef je dan even
op via infodorpshuisbb@gmail.com of bij
de beheerder.
In juli en augustus zullen er geen klussendagen
zijn i.v.m. respectievelijk de opening van het
Klompenpad en het rondje Beemte. Na deze zomerstop gaan we weer beginnen met klussen op
zaterdag 3 september.
Tijdens de bestuursvergadering van woensdag 18
mei j.l. werden we blij verrast door een bezoek
van het DIO bestuur. Zij kwamen hun nieuwe vlag
ophangen aan de nieuwe vlaggenmast voor het

dorpshuis. Eén van deze masten hadden wij,als
dorpshuisvereniging, aan DIO geschonken voor
hun 50 jarig jubileum. De oude vlag van DIO die
ingelijst is zal worden opgehangen in één van de
kleedzalen. Nu we toch over DIO spreken willen
we graag van de gelegenheid gebruik maken om
de leden te vragen om toch echt niet met je buitenschoenen in de zaal te gaan sporten. Ook al
denk je: ‘mijn schoenen zijn schoon’, ongemerkt
neem je veel zand mee naar binnen. En zand
schuurt de maag zegt men wel maar ook de sportvloer wordt ermee geschuurd. En dat is niet de
bedoeling. Neem dus je
sportschoenen apart mee
en trek ze pas in de sportzaal aan.
Verder zijn we in gesprek
met de gemeente Apeldoorn over het plaatsen
van bewegwijzering aan
het Kanaal richting dorpshuis. De gemeente wil ons
wederom tegemoetkomen
door de kosten van het
plaatsen voor hun rekening
te nemen. Dat we daarmee
erg blij zijn mag duidelijk
zijn.
Ook gaan we eind mei een
informatief gesprek aan
met het Oranjefonds om te
kijken wat de subsidiemogelijkheden zijn voor het
plaatsen van nieuwe ramen
in de sportzaal en een groter invalidentoilet.
Op zaterdag 18 juni organiseren we een boekenkleedjes-brocantemarkt
van 11 tot 15 uur. We hebben n.l. heel veel boeken
achter in opslag staan die
we voor spotprijsjes gaan
verkopen. We zullen immers ruimte moeten maken om ook de achterzalen
te renoveren. Dus wilt u nog wat leesvoer voor de
vakantie kom dan even snuffelen. De opbrengst
van de boekenverkoop willen we gebruiken om wat
gymtoestellen te laten repareren en wellicht om
wat nieuwe gymattributen te kunnen kopen. De
sporttoestellen zoals die nu in het toestellenhok
staan zijn afgelopen jaar helemaal afbetaald aan
DIO en daarmee nu dus ook helemaal eigendom
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Met oma Truus Schimmel op de bank
Ze is ruim 91 jaar oud, geboren en getogen in de
Beemte en heeft veel mooie herinneringen in
Beemte Broekland. Ze kan daar uren over vertellen
alsof het gisteren was. Ze weet nog bewonderenswaardig veel van haar jeugd en haar verdere leven.
Leuk dus om haar levensverhaal ook eens in De Ratelaar te vertellen. Veel mensen uit Beemte Broekland kennen haar zeker, Truus Schimmel-Kers, inmiddels wonende in Apeldoorn én mijn oma.
Ik ben bij oma in haar flat en ze begint haar verhaal in de jaren twintig op het platteland in Broekland…
Op 25 november 1924 ben ik geboren aan de Bloemenkamp 6 in
Beemte Broekland. Als 7e kind
(een nakomertje) van Antonie
Kers en Geertrude Berends. Mijn
oudste zus Riek was 20 jaar ouder, dan volgde Anne, Toos, Heintje, mijn enigste broer Johan en
dan mijn jongste zus Alie, die 4
jaar ouder was. In 1903 heeft
mijn vader het huis aan de Bloemenkamp gebouwd. Een mooie
jeugd heb ik daar genoten, er was
geen weelde, maar we hebben het
altijd goed gehad, lieve ouders,
echt een warm nest. Riek en Anne
zijn getrouwd toen ik 2 ½ jaar
was, Heintje zat in de 4e klas en
Toos in de 6e. Alie is al op haar
15e in betrekking gegaan, dus was
ik, toen ik van school kwam met
Johan alleen met onze ouders. Johan was een lieve
broer, we hadden toen een mooie tijd met z’n vieren. Op mijn 6e jaar ben ik op 1 april 1931 naar de
Christelijke school in de Beemte gegaan. In de 1 e
en de 2e klas zat ik bij juffrouw Weil, de 3e , 4e en
5e bij meester Kanis, de 6e en 7e klas bij meester
Wiersma, het hoofd van de school. Met Hinke, de
jongste dochter van meester Wiersma was ik altijd
bevriend en daar heb ik vandaag de dag nog contact mee. Ze woont in Spanje en we bellen elkaar
nog regelmatig nu we allebei 91 jaar zijn. Dat is
toch een rijke zegen dat we nog altijd aan elkaar
denken.

Wetering en op het Kanaal. Veel met mijn broer
Johan. Waar nu de snelweg loopt waren toen de
weilanden waren van Schuring. Het prikkeldraad
werd aan de kant gehaald, zo konden we op 3 weilanden schaatsen. Albert Mensink en Jan Mensink
waren er ook bij. Ik heb er een geweldige jeugd
gehad. We schaatsen tot ‘s avonds 10 uur met lichte maan.
Tot mijn 17e heb ik altijd thuis op de boerderij meegeholpen. Ik moest vooral bij mijn getrouwde zussen helpen, als er weer een klein neefje of nichtje
werd geboren. Dat was allemaal liefdewerk, ik heb in die jaren niet veel
kunnen sparen. In 1942 op de 28e
mei is Johan getrouwd, toen was er
voor mij geen werk meer. Mijn
schoonzus Sientje nam mijn plaats
in. Vader en moeder gingen apart
wonen in het nieuwe woongedeelte
dat was aangebouwd. Johan heeft
de boerderij toen gekocht van onze
ouders. Mijn vader heeft mij toen
300 gulden gegeven voor al het
werk dat ik voor hen had gedaan.
Dat was een mooi bedrag om mee
te beginnen. Ik was toen inmiddels
17 jaar geworden en wilde nu graag
ook zelf wat verdienen.

Op 25 juli 1924 werd in Barneveld
een zoon geboren die de naam Willem (Wim) kreeg, vernoemd naar
zijn opa. Hij was de oudste zoon van
Albert Schimmel en Janna van de
Fliert, die later mijn man zou worden. Opa (Albert)
werkte bij Hoog Hiemstra, een voederfabriek in
Barneveld. Na Wim zijn Jan en Frans nog geboren
op dit adres. Toen Wim 4 jaar was zijn ze naar Wenum verhuisd, daar heeft pa Schimmel een stuk
grond gekocht aan de Astaweg langs de spoorlijn
Apeldoorn-Zwolle. De bedoeling was om daar een
kuikenbroederij te starten. Eerst werd een broedschuur gebouwd, waarin het voorste gedeelte een
woongedeelte was. Daarna is er een mooie woning
bij aangebouwd. Hier zijn nog 5 kinderen geboren.
Dik was de eerste dochter. Toen weer 2 zonen, Ab
en Bertus en daarna dochter Rie en als laatste zoon
Cees. Ze zijn allemaal in Wenum naar de ChristelijVoordat we naar school gingen moesten we melken ke school gegaan. Inmiddels was de zaak, die de
in die tijd. Met mooi weer met de fiets naar school, naam “Hoenderpark Spoorzicht” had, uitgebreid
met slecht weer lopen. Broodje mee in de trommel, met een veevoederzaak (Koudijs). Er waren kipmijn moeder kon van die heerlijke boterhammetjes penhokken bijgebouwd en personeel aangenomen,
smeren. Meester Kanis vroeg me dan altijd wat
het was dag en nacht hard werken. Toen Wim 16
voor lekker boterhammetje ik had.
jaar was reed hij als de beste op de vrachtwagen.
In de toen nog strenge winters schaatste we op de
(Vervolg op pagina 17)
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LOXAM Workx zoekt jou!
Ben jij enthousiast, leergierig, hulpvaardig en vind je techniek leuk?
Kom dan als oproepmedewerker het team van Europa’s Nr. 1 in materieelverhuur versterken op
zaterdagen en/of in de vakantieperioden.
Stuur je motivatie en CV naar werken@workx.nl o.v.v. OPRAPELD.
Wil je eerst meer informatie?
Bekijk dan onze website
www.loxam.nl
LOXAM Workx
Vissenstraat 3
7324 AW Apeldoorn
Acquisitie n.a.v. deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Met oma Truus Schimmel op de bank
Op 10 mei 1940 brak de 2e wereldoorlog uit en op
Met een broer van zijn vader (oom Frans) ging hij
17 april 1945 was Apeldoorn bevrijd van de Duitse
naar Lochem en Laren naar kippenboeren die vaste bezetter. Op 5 juni 1945 was heel Nederland beleveranciers van broedeieren waren.
vrijd, het waren 5 angstige jaren. In juni 1943
moest Wim voor de arbeidsinzet naar Duitsland saZo kwam hij ook bij ons aan de Bloemenkamp, bij
men met veel jongens van zijn leeftijd. Hij was toen
buurman Huisman. Daar heeft hij gevraagd of ze
19 jaar en ging naar een boer in Dulman in Westfanog een goede hulp wisten voor zijn moeder en de len. Zijn adres van die boer was Schulze Wierling,
buurman heeft gezegd dat ik zoekende was. ZoDennenkamp 10, Dulman in Westfalen. Na de bedoende kwam hij bij ons terecht. Mijn vader en
vrijding hebben we bij buurman Klumper op de deel
Johan waren op het land aan het werk, daar heeft
een week bevrijdingsfeest gevierd. Zaterdagmiddag
hij zich gemeld en het gevraagd. Als ik interesse
kwam het muziekkorps uit Gortel. Daar hebben we
had mocht ik komen om kennis te maken. En dat is zo’n feest gehad. Toen had ik al verkering met
gebeurd. Ik ben er met mijn vader heen gegaan en Wim, maar er was een mooie jongen bij, Lub van
meteen aangenomen. Ik kon op maandag 1 juni
Gortel heette hij. Hij vroeg of ik er ‘s avonds ook
beginnen voor dag en nacht met kost en inwoning
was, maar toen heb ik hem gezegd: ach arme jonvoor 3 gulden in de week en als ik goed beviel werd gen ik ben al voorzien.
het 4 gulden. Ik moest gewoon pa en moe zeggen,
want ik hoorde bij het gezin, dat nu bestond uit 11 We hebben leuke dingen meegemaakt in onze verpersonen. Ik was wel werken gewend, maar het
keringstijd. Wim had een motor. Hij moest nog afwas wel een hele verandering, daar moest ik echt
rijden, maar hij ging stiekem een stukje rijden, saaan wennen. Ik kwam uit zo’n rustig gezin en dan
men met zijn vriend Henk Rutgers op het spatbord.
die drukte was wel even iets anders. De eerste
Maar toen kreeg de veldwachter hen in de smiezen
avond moest ik Cees en Rie naar bed brengen, dat en ging er achteraan. De Ramsbrugweg door, Kavoelde direct heel eigen, ik was ook meteen kind
naal over, Broeklanderweg door. Bij van Straten de
aan huis. Ze wilden alleen maar door mij in bad ge- Beemterweg in en toen de deel op bij de Groot
daan worden en naar bed gebracht worden. Maar
(toen Adelerhof), hoek Vellertweg. De veldwachter
wat heb ik daar hard moeten werken. Moe Schimreed erlangs en kon ze niet zien. Hij kwam bij
mel stond ’s morgens om 7 uur onderaan de trap,
Schimmel verhaal halen, of het een zoon was en
dan moesten we allemaal opstaan, ons wassen en
heeft hij zijn rijbewijs wel? Nee, zei pa Schimmel.
aankleden en dan samen met moe 11 bordjes met
Toen moesten ze toch op het matje komen bij de
boterhammen smeren. Dan gingen de kinderen
veldwachter. Met 18 jaar zijn alle rijbewijzen maar
naar school, de groten gingen allemaal aan hun
snel gehaald.
werk. Eerst afruimen, afwassen en dan stoffen en
zuigen en bedden opmaken. De maandag was was- In onze verkeringstijd tijdens de oorlog zagen we
dag. Op dinsdag strijken, van ’s middags 3 uur tot
elkaar op zaterdagavond. Met broer Johan en
’s avonds 10 uur, even tussendoor brood eten en
Sientje gingen we vaak kaarten. We konden elkaar
dan doodmoe naar bed. Ik kon het heel goed met
ook doordeweeks zien, omdat Wim een Ausweis
moeder vinden, we konden goed samen. Toen ik
had van de Duitse bezetting.
nog thuis was, was ik lid van de meisjesclub in de
Er was weinig te doen in de oorlog. We zijn wel een
Vecht (Terwolde). Daar heb ik mijn vriendin Annie
keer naar de Groot geweest (vroeger heette dat
Veldwijk ontmoet. We zijn elkaar trouw gebleven,
van Duren) naar een uitvoering van de rijverenitot zij is overleden op 87 jarige leeftijd.
ging. Die gaven een feestavond. Wim kwam met de
Harley Davidson ons ophalen. Wim reed, die zat op
Wim Schimmel was een mooie jongen, ik had verde tank, ik zat op het zadel en mijn broer Johan op
kering met een andere jongen, maar daar heb ik
de duo. Dat was een hele leuke feestavond met een
het mee uitgemaakt voor hem. 6 maanden hebben mooi stuk muziek. Johan had een beste borrel op
we stilletjes verkering gehad, niemand wist ervan.
en ging op het toneel staan. Hij vroeg of ze alleAlle kinderen wisten het wel, maar niemand vertel- maal wilde gaan staan en toen zei Johan: Mien vade wat. Ik heb het aan pa Schimmel verteld. Ik ben der verbouwt kool, ut bint rooien en bint witten, en
nog lang blijven werken bij de familie Schimmel
nu mag uule weer goan zitten.
totdat ze een ander meisje hadden. Toen ben ik
terug gegaan naar de Bloemenkamp en heb ik bij
In de Ratelaar van juli het vervolg van dit inmijn zus Anne gewerkt in de huishouding.
terview en dan vertelt oma Schimmel over
Op 2 juni 1942 hebben Wim en ik elkaar de eerste
haar huwelijksleven.
kus gegeven. In 1946 op 30 mei zijn we verloofd en
op 2 juni 1948 was onze trouwdag.
Geschreven door Helen Apeldoorn
(Vervolg van pagina 15)
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PCBS ‘Beemte’ 2
Groep 7/8
Inmiddels zitten we al weer halverwege de maand mei…. Wat vliegt de tijd. In april is er niet zo veel
bijzonders gebeurd, wat alleen groep 7 en 8 aangaat. We zijn druk bezig geweest met het Bevrijdingsboomfeest, de Koningsspelen en het maken van een Moederdag cadeautje. Daarnaast hebben we ook
gewoon heel erg hard gewerkt aan ons schoolwerk, want ja… dat moet ook gebeuren.
Het zit er bijna op voor groep 8. Nu de eindcito is doorgestreept, kunnen we ons richten op het laatste
stuk van dit jaar. Nog ruim 7 weken en basisschool Beemte is voltooid verleden tijd….
Wel gek hoor. De toets is geweest, maar we zijn nog minstens net zo hard aan het werk als daarvoor.
Ook voor groep 8 gaan nog gewoon alle instructies door zoals voor de cito. Toch voelt het anders. Je
voelt een soort van rust in de groep. Het is goed. Adviezen zijn geweest, scholen zijn gekozen, iedereen is geplaatst op de school van zijn/haar keuze, de juf heeft alle overdrachten al gehad (wat een leuke gesprekjes  waren dat…), de cito is achter de rug… Er kan niets meer fout gaan.
Oké, we wachten vol spanning af wat onze cito uitslag is…. Maar verder zijn we vooral… CHILL!
Groep 1/2/3
De bibliotheek
Wat is het toch heerlijk om buiten de stad naar school te gaan! Groep 1/2/3 van de Beemte werken in
deze zonnige tijd aan het thema ‘de bibliotheek’, maar dat wil niet zeggen dat we hier alleen binnen
mee aan de slag kunnen. Het voorleesboek dat we gebruiken bij het thema is ‘Niet brullen in de bieb’
en daar hebben de kinderen in het gras van kunnen genieten.

Maar ook binnen wordt er niet stilgezeten. Er is in de bouwhoek een prachtige bibliotheek gebouwd en
ook met lego en blokken worden allerlei bibliotheken vormgegeven met zelfs een boekenbus erbij! Alle
kinderen hebben een biebpasje en kunnen hiermee boeken lenen bij de bouwhoek-bibliotheek. Bonnetjes worden geschreven en boetes kunnen worden betaald bij de kassa.
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Geschiedenis Broekland en Pothoven (reactie)
De geschiedenis van de Boerderij “Klein-Pothoven”. en de administratie.
De Boerderij aan de Broeklanderweg die Wilma beIn het verslag van Wilma Kleiboer in de Ratelaar
doelde is op nr 82 en heet volgens het bord op de
van mei stond dat de Boerderij “Klein-Pothoven”
muur “de Kleine Pothoven” maar van mijn kant is
aan de Broeklanderweg staat, dit is niet juist het is van de achtergrond niets bekend. Vanaf de oorlog
Beemterweg 92. Ik ben namelijk in het bezit van de heette de eigenaar Jan van “t Erve (bijgenaamd Jan
koopakte uit 1898 compleet met lakzegel en met de 82 omdat er meerdere van waren met die naam)
hand geschreven. Mijn Opa van mijn vaders kant
nadien zijn zoon Martinus. (of te wel Ties).
heeft het gekocht van de Familie Wagemans die
woonde op Groot-Pothoven. Later woonden daar
Ab Veldwijk, gewoond hebbende op Beemterweg
zijn kinderen acht broers en zusters allemaal vrijge- 92. Ik ben lid van de Vereniging Oud Apeldoorn
zel. Er was in en direct na de oorlog een kruideV.O.A.
nierswinkel in gevestigd. Hein en Toon deden de
boerderij, Ida en Roos de winkel, Bertha en Louise
het huishouden en Bernard en Gerrit het onderhoud

PCBS ‘Beemte’ 3
Als uitstapje bij dit thema gaan we op bezoek bij Coda, de bibliotheek in Apeldoorn centrum. Deze bieb
heeft voor kinderen een fantastische afdeling in de kelder. Hier kun je komen door tussen de boekenrekken voor de volwassenen met een glijbaan naar beneden te gaan. Hier kunnen de kinderen naar
hartenlust spelen en lezen, een echte aanrader!

Zie ook www.coda-apeldoorn.nl/coda-junior/. De boekenbus komt altijd op donderdag van 13:00 tot
13:30 uur in de Beemte, direct naast de school.

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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PCBS ‘Beemte’ 4
Bijdrage van groep 8

De musical
Dit jaar gaan we weer een musical doen!!!
Hoe heet de musical en waar gaat hij over?
De musical heet JACKPOT. Hij gaat over een oma die de
jackpot wint in een casino. Maar voordat dat casino er stond
stond er restaurant Zeezicht waar oma altijd haar koffie met
appeltaart haalde en keek met haar man naar de mooie zee.
Totdat ze gingen emigreren naar Amerika.
Welke groepen helpen met de musical?
De groepen die helpen zijn:
Groep 1;
Groep 2;
Groep 3;
Groep 5;
Groep 6;
Groep 7;
En natuurlijk groep 8 en sommige juffen.
Waar, wanneer en hoe laat wordt de musical gehouden?
De musical wordt in ons huus gehouden. En is op 6 juli. We
weten nog niet hoe laat het wordt gehouden, dus dat hoort u
in de volgende Ratelaar.
Gemaakt door: Splinter en Ruben

ze Ratelaar lezen.

(Vervolg van pagina 13)

van de dorpshuisvereniging. Dit betekent wel dat
ook de keuringen en reparaties nu voor onze rekening komen.
Graag willen we ook aan de jeugd vragen of ze een
plekje willen op de kleedjesmarkt om bv speelgoed
waarmee je toch niet meer speelt te verkopen. Of
misschien knutsel je wel iets of heb je plantjes gekweekt om te verkopen. Alles is welkom. En de opbrengst is natuurlijk voor jezelf. De plekjes zijn gratis, je moet je alleen even opgeven bij de beheerder.
In goed overleg zal ook “Brocante deel“ die dag
open zijn zodat iedereen ook daar even rond kan
snuffelen voor leuke woonkado’s of een mooi meubeltje. Fijn dat jullie dit willen doen Geertje en Jet.
Natuurlijk is ook het dorpshuis open voor een kopje
koffie, cappuccino of thee!, tosti of iets anders eetbaars. Lekker in het zonnetje op het terras. De
openingstijden zijn voor de zomer aangepast ( 6
dagen per week open vanaf 11 uur alleen op maandag gesloten) en ook de menukaart heeft een wijziging ondergaan. Maar daarover kunt u elders in de-

We zijn wel blij dat Ben en Gina zich zo op hun
plaats voelen als beheerder en dat zij ook meedenken zoals b.v. over het afhalen van snacks op zaterdag of zondag als er besloten feestjes zijn. In
overleg met degene die een feestje geeft zal het
mogelijk zijn gewoon binnen te lopen naar de bar of
anders zal de deur aan de zijkant (achter de schutting) open zijn om snacks af te halen. Dit wordt altijd aangegeven op een bord bij de voordeur.
Zo langzamerhand begint ons dorpshuis echt op de
huiskamer van Beemte te lijken en daarmee krijgen
we ook als bestuur iets meer rust en hoeven we
niet vaker dan 1x per maand meer te vergaderen.
Ik denk dat we u zo wel weer aardig op de hoogte
hebben gebracht van alles in en rondom Ons Huus.
Tot ziens in ons dorpshuis.
Hartelijke groet,
Bestuur DHV Ons Huus
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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.

HET HOLHORST KLOMPENPAD

Het Holhorst pad zal op 2 juli officieel en feestelijk worden geopend. Plaats van handeling "Ons Huus". Het programma is nu
nog niet bekend en ook de precieze tijd nog niet.
Organisatoren zijn : Stichting Landschapsbeheer Gelderland
en Werkgroep Holhorstpad.
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
* Met dank aan het klusteam is het probleem met de vreemde vieze lucht eindelijk opgelost. Dus ook na
een regenbui geen nare geuren meer 
*Het terras is dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Op maandag gesloten.
*Plateservice is vanaf nu ook mogelijk.
* Laat u verrassen door heerlijke smoothies!

SNACK ACTIE MAAND JUNI: 2 Porties friet + 2 frikandellen of kroketten € 5,50
WORKSHOP LAVANDA DECORATIES
Op donderdag 16 of vrijdag 17 juni (even afhankelijk van de inschrijvingen) wordt de workshop “Dames
in de tuin” georganiseerd. We beginnen om 10.00 uur met koffie en daarna aan de slag met de eerste
dame.
Rond de middag lunchen met z’n allen en aansluitend de tweede dame in elkaar knutselen.
Tevens wordt op donderdagavond 23 juni om 19.30 uur weer een Open Workshop aangeboden. Je kunt
dan vooraf kiezen wat je zou willen maken.
Op haar Facebookpagina (Lavanda decoraties) vind je al heel veel onderwerpen waaruit je kunt kiezen.
Voor meer informatie kun je natuurlijk ook even mailen naar Lavanda@telfort.nl

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.

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

Diensten in de Wilheminakerk in juni 2016
05
12
19
26
03

juni
juni
juni
juni
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. E.P. van der Veen, Nunspeet
Ds. Tsj. Zuidema, Harderwijk
Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn
Pastor A.L. Al-van Holst

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

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zaterdag 4 juni
Eucharistieviering met pastoor Sebastian
Zondag 12 juni
Woord- en Communieviering pastor W. Vroom
Zaterdag 18 juni
Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 26 juni
Woord- en Communieviering pastor W. Vroom
Zaterdag 2 juli
Woord- en Communieviering met pastor I. Kantoci
Vieringen in Twello om 10.00 uur
Vrijdag 3 juni
H. Hart van Jezus Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde om 18.30 uur
Zondag 5 juni
Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 12 juni
Eucharistieviering met pastoor Sebastian
Zondag 19 juni
Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Vrijdag 24 juni
H. Johannes de Doper Eucharistieviering met P. Daggenvoorde 18.30 uur
Zondag 26 juni
Eucharistieviering met pastoor Sebastian
Zondag 3 juli
Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
In gebruik name Mariakapel en Antonius viering
Op maandagavond 13 juni om 19.00 uur, vind er een viering plaats in het MFC- gebouw in De
Vecht.
Voorganger is Pastoor Daggenvoorde.
De katholieke kerk viert op 13 juni de gedachtenis van Antonius van Padua. Hij is de patroonheilige
van onze geloofsgemeenschap. Daarom kan de Franciscus en Claraparochie deze dag de mis vieren in
De Vecht.
Tevens zal de reconstructie en herinrichting van ons Kerkhof en de Mariakapel klaar zijn. Een
mooie gelegenheid om die aansluitend aan de viering te laten inwijden door onze pastoor.
Daarna hopen we op een genoeglijk samen zijn en bij te kletsen met een kop koffie. We hopen dat u in
grote getale aanwezig zult zijn.
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken.
Locatieraad en pastoraatgroep Geloofsgemeenschap van de H Antonius.
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Brede school Antonius De Vecht 1
De landmacht in de bovenbouw!
De Landmachtdagen vonden dit jaar plaats op 10 en 11 mei. Op de eerste dag bezochten honderden
militairen basisschoolklassen in het kader van ‘Praten met Soldaten’. Er werd ook een bezoek gebracht
aan de bovenbouw van de Antonius.
Er kwamen 2 militairen die een interessante presentatie hielden over de landmacht. Ze vertelden o.a.
over de verschillende onderdelen van de landmacht en lieten interessante filmpjes zien. Ze hadden ook
hun uitrusting mee en de kinderen mochten dit ook aan. Een interessant onderdeel voor de kinderen
betrof de camouflage. Na de uitleg mochten de kinderen ook bij elkaar de camouflage schmink aanbrengen.

Ontdekkend en onderzoekend leren: bij de kikkerpoel
Het heerlijke weer in de week na de meivakantie nodigt natuurlijk uit om buiten te genieten
van het onderwijs. Juf Miranda heeft onder begeleiding van een aantal hulpouders een bezoek gebracht aan de kikkerpoel. De kinderen
hadden van huis en school allerlei materialen
mee, zoals visnetten, emmers, loepjes en potjes.
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Brede school Antonius De Vecht 2
Eenmaal aan de waterkant waren de kinderen druk met
de schepnetjes en het onderzoeken van de gevangen
beestjes.
De volgende dieren zijn in en rondom
het water gezien: vissen, kikkervissen,
bloedzuigers, torren, watervlooien,
slakken en kikkers.

In de klas is het aquarium gevuld en kon er de
volgende dagen ook in de klas nog gevolgd
worden hoe de beestjes leven in het water.
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Brede school Antonius De Vecht 3
Koningsspelen 2016: Circus Antonius de Vecht en St Martinus Bussloo
Aan het einde van de koningsspelen hebben de kinderen van de Antonius samen met de kinderen van
St. Martinus Bussloo een circusvoorstelling verzorgd voor alle ouders en belangstellenden op het terrein van V&L. Gedurende de dag hebben alle groepen een act voorbereid. Acrobatiek kunsten werden
aangeleerd en op een leuke wijze gepresenteerd. De clowns in de middenbouw zorgden voor de hilarische momenten waarop er natuurlijk veel mis ging. Als dieren lieten de onderbouwleerlingen hun kunsten zien. De bovenbouw liet op een stoere wijze zien dat ze zeer goed kunnen samenwerken en op
elkaar kunnen vertrouwen. Het was zeer spectaculair om te zien hoe ze een samen een piramide
bouwden en ook hoe de leerlingen opgevangen werden nadat ze een stuk de lucht in waren gegooid.
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Leuke Workshop van Lavanda op 19
jl. mei in Ons
Huus.

Ratelaartjes
Tuinset: tafel en twee stoelen.
Barbecue eetplankjes met mes en vork (4 stuks).
Schaatsen, maat 39-40 en 45-46.
Voor postcode 7341 gratis af te halen.
Tel: 055 3121305

Iedere eerste zaterdag(ochtend) van de maand: Klussendag bij Ons Huus!
Start 8:30 met een bakje koffie. Alle hulp en iedereen welkom.
Altijd gezellig én met een volle buik naar huis.

Uw Ratelaartjes kunt u doormailen naar deratelaar@gmail.com
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Gezocht: Creatieve mensen
uit Beemte Broekland die het
leuk vinden om 1x per 14
dagen samen aan het werk
te gaan. Anderen zien werken geeft inspiratie en gezelligheid! Belangstelling?
Neem contact op met
miekvdpangaard@online.nl
of bel 06 24979300

Kleedjes Boeken Brocante markt

KLEEDJES-BOEKEN-BROCANTE MARKT
ZATERDAG 18 JUNI
11-15 UUR
DORPSHUIS ONS HUUS
BEEMTERWEG 25 A
We verkopen de voorraad boeken uit het dorpshuis en de opbrengst is
voor onderhoud en aanschaf van gymtoestellen.
Wil je een plekje op de kleedjesmarkt om b.v. je oude speelgoed te
verkopen en ben je tussen 4 en 12 jaar? Dan kun je je opgeven bij
de beheerder van Ons Huus!
“De Brocante Deel”, naast het dorpshuis, heeft dan ook de deuren
geopend. Zij verkopen leuke woondecoraties en handbeschilderde
meubels.
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Kwekerij Huis in ‘t Veld
Wie wel eens over de Broeklanderweg fietst heeft
vast ter hoogte van nummer 16 wel de kwekerij
Huis in ‘t Veld gezien. Meestal is het er rustig,
maar op zaterdag zie je er mensen lopen. U bent
dan tussen 8.30 uur en 12.30 uur van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

motto is dan ook: je kunt het zo gek niet bedenken of ik weet het voor je te vinden!
Hij heeft goede contacten met Groei en Bloei Apeldoorn en met Annaparte Tuinontwerp Apeldoorn.
Annaparte ontwerpt en Erwin zorgt voor de planten. Het ontwerp voor de modeltuin is ook gemaakt door Annaparte.
De kwekerij is eigenlijk een uit de hand gelopen
Erwin staat op beurzen, fairs en doet mee aan de
hobby. Ben Huis in ‘t Veld is daar in 1976 mee be- Agapanthusdagen bij Kasteel Rosendael
gonnen en sinds 2010 doet ook zijn zoon Erwin
(Rozendaal, Stichting Gelders Landschap en Kastemee. Dochter Bernadette helpt bij drukke tijden en len).
bij beurzen.
En dat alles naast een 40-urige baan!
Na het tragische ongeluk van Ben 9 maanden geleden, heeft Erwin besloten de kwekerij voort te
Dat het echt een uit de hand gelopen hobby is, is
zetten. Ter nagedachtenis aan zijn vader is hij
ook te merken. Altijd bereid vragen te beantwoorzelfs van plan om aan de wegkant een modeltuin
den of de tijd te nemen voor advies. Wil je met
aan te leggen met een picknicktafel, waar je heer- een paar mensen meer weten over stekken en
lijk kunt zitten en genieten van de tuin om je
vermeerderen, neem dan contact op met
heen.
Erwin Huis in ‘t Veld, tel.0612653100. Of kom
langs op zaterdag tussen
Op de kwekerij worden voornamelijk vaste planten 8.30-12.30 uur!
gekweekt, soms ook eenjarige. Maar wat Erwin
zelf niet heeft, weet hij altijd wel voor je te vinden. Miek v.d. Pangaard
Dat geldt eigenlijk voor alles op tuingebied. Zijn
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Aktief Ons Huus organiseert:

Ladies Night
Dorpshuis ‘Ons Huus’
Beemte Broekland

4 november 2016
Noteer het alvast in uw agenda

Ab vertelt de chauffeur van de 50plus busreis hoe hij moet rijden.
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Sport- en spelmiddag Sv V en L
Sport en spel middag bij Sv V en L zeer geslaagd!
Afgelopen woensdag 4 mei waren er ruim 60 kinderen aanwezig op sportterrein van V en L om
daar lekker te voetballen , spelletjes te doen en
kennis te maken met deze gezellige sportvereniging in De Vecht. Aan het eind van deze zonnige,
zeer geslaagde middag werden zij allemaal ge-

trakteerd op ranja en frietjes s. Nieuw waren dit
jaar de spellen, groots aangepakt ,als een springkussen en mega lego blokken. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de BVO, Business club V en L
Ondernemers, waarvan de sponsorbijdrages expliciet voor onze jeugd gebruikt worden! Ook een
woord van dank aan de organisatie ,oudere jeugd
en barpersoneel voor hun tomeloze inzet!
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Verslag Koningsdag
Koningsdag 27 april 2016 / Giro d’Italia
Koningsdag met een tintje
roze. Wat moesten we nu
bedenken? Vanuit de gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland konden
we een subsidie aanvragen
voor een evenement in het
teken van de Giro d’Italia.
En vooral wanneer? We
hebben namelijk ook nog
Koningsdag. Tja laten we
dat maar combineren. De
subsidie werd aangevraagd.
Dit hield in een geldbedrag,
een versierpakket en een
pastamaaltijd voor alle
deelnemers. We hadden
inmiddels wel een pan B
bedacht voor de Koningsdag, want stel dat… Dus
toen hebben we beide plannen gecombineerd.
De dag begon uiteraard
traditiegetrouw met het hijsen van de vlag en het Wilhelmus. Vanwege de
weersvoorspellingen vinden
de meeste spelletje binnen
in de gymzaal plaats. De meeste deelnemers namen eerst nog even een kop koffie met een heerlijk
Giro-tompouce.
We hebben een soort van route d’ Holandia bedacht met 12 spellen die staan voor de 12 provinciën
van Nederland en met een roze tintje eraan. Het ging van klunen uit Friesland tot een fotoshoot van
Noord- Holland en koekhappen uit Overijssel. Uiteraard werd ook de route van de tijdrit gevraagd die
natuurlijk hier in Apeldoorn ging plaats vinden. Ook moest men nog zelf de fiets op.
Nadat alle spellen door iedereen gespeeld zijn, was het tijd voor de overheerlijke pastamaaltijd, gekookt door Ben en zijn vrouw Gina. Er was meer dan genoeg en het smaakte heerlijk. Nadat iedereen
zijn buik vol gegeten had was het tijd voor de prijsuitreiking. In de prijzen zijn gevallen Fam. Hissink,
fam Wijngaards en fam. Apeldoorn. Allen van harte gefeliciteerd!!
Daarna bleven de meeste buurtgenoten nog een borrel drinken en was het nog lang gezellig in het
dorpshuis van Beemte Broekland…….
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Verslag 55plus reis BBvBB
50+ reis 18 mei
Om 8:10 uur meldden de eersten zich al aan om mee te gaan met de 50+ reis,
Het voordeel van "ouderen" is dat iedereen op tijd is en al voor 8:30 uur vertrokken we met 49 mensen richting het zuiden. Het blijft altijd een verassing waar we naar toe gaan,
maar met de nodige tips van de chauffeur (die inmiddels onze vaste chauffeur
is), had toch een aantal het al geraden.
We kwamen rond 10:00 uur aan in het “Nederlands leder en schoenen museum” in Waalwijk.
Daar werden we hartelijk ontvangen met koffie en een "halve zool": een heerlijke warme gevulde koek, ondertussen
kregen we een korte film te zien en
daarna werd de groep in tweeën gedeeld.
Door twee enthousiaste vrijwilligers
werd uitleg gegeven over het looien
van leer en het maken van schoenen.
Nadien kon men het museum bekijken
dat bestond uit vele vitrines van schoenen uit verschillende
landen. Na wat kleine aankopen in het winkeltje, reden we
om 12:00 uur richting Drunen. In het gezellig restaurant
“Arcade” hebben we genoten van een 3-gangen menu: soep,
schnitzel, patat en ijs toe, dat heerlijk smaakte!
De trip ging daarna verder naar Kamelenmelkerij Smits in
Berlicum. Daar kregen we een presentatie en een rondleiding
door het bedrijf, met de nodige humor werd hier uitleg over
gegeven. Ook werden de nodige vragen gesteld over de kamelen, de enige kamelenmelkerij in Europa en over de melkprijs die €8,00 per liter bedraagt. Later werd duidelijk waarom deze prijs zo hoog is. Ook hebben we kamelenmelk geproefd!
Tot slot nog koffie en cake en na de nodige inkopen en vermaak reden we om 17:30 uur weer richting de Beemte. On-

derweg werden we vermaakt met
een spelletje bingo. Als afsluiting
een broodje en wat drinken in de
bus.
In Ons Huus was er nog de gelegenheid om als afsluiting gezellig
samen een borreltje te drinken.
We kijken terug op een zeer geslaagd en gezellige dag!
Tot slot willen we Gerrie ter Maten nog bedanken voor de EHBO
aanwezigheid en de BBVBB, die
een grote bijdrage levert om dit
reisje mogelijk te maken!
Groeten Annette en Joke
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1) Waarom zou je aan LinkedIn zou moeten beginnen?
2) Heb je een account maar heb je nog niet echt een idee waarom iedereen jou ervoor
uitnodigt en wat de meerwaarde voor jou zou kunnen zijn?
3) Hoe kan je je profiel het beste inrichten?
4) Welke meerwaarde hebben netwerkgroepen voor mij?
5) Hoe werkt netwerken op LinkedIn?
Vraag 1 en 2 worden tijdens de workshop LinkedIn basis op 23 Juni beantwoord. Er is geen
voorkennis nodig! Laptop (of tablet) meebrengen mag.
Vraag 3 t/m 5 zijn de kern van de workshop Aan de slag met LinkedIn op 30 juni. Als
voorbereiding ontvang je ca. 1 week vooraf enkele vragen. Het meebrengen van laptop (of
tablet) is handig.
Praktische informatie:
Locatie:

Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, 7341PB Beemte

Tijd:

20.00 tot ca. 22.00 uur ( afhankelijk van de hoeveelheid vragen
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur

Kosten:

Workshop LinkedIn basis of Aan de slag met LinkedIn 50 €
Workshop LinkedIn basis en Aan de slag met LinkedIn 90 €
Incl. koffie en 2 consumpties
Indien factuur nodig is zijn de genoemde bedragen excl. btw

Aanmelden: Aan de bar in bij Ons Huus
Of
MENS Kracht Kapitaal
Of rosi@MensKrachtKapitaal.nl

Mobiel (+31)0629174602

E-mail rosi@menskrachtkapitaal.nl
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)

Kampioen C1 Sv V en L

C1 van V en L Kampioen!

Kamelen van de kamelenmelkerij
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