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PCBS “Beemte’
Nieuws van PCBO Beemte
De afgelopen periode hebben de kinderen
de Cito-toetsen gemaakt. Cito staat onafhankelijk van methoden en meet wat het
onderwijs, dat het afgelopen half jaar is
gegeven, heeft opgeleverd aan een groep
en/of aan een leerling. De leerkrachten zijn
nu al deze gegevens aan het analyseren.
N.a.v. deze analyses worden er nieuwe
groepsplannen geschreven. In het groepsplan staat wat elk kind nodig heeft om tot
optimale ontwikkeling te komen. Dat kan
voor elk kind verschillend zijn. We willen
graag dat elk kind zich optimaal in elk ontwikkelingsgebied kan ontwikkelen. De ontwikkelingen rond elk kind wordt in elk geval tijdens de portfoliobesprekingen met
elk kind en ouders besproken. We voeren graag de gesprekken met kinderen en niet over kinderen,
zodat kinderen actief betrokken worden bij hun eigen leerproces.

Muziek workshops markant groep 1-4
Programma groep 1-4 “Spelenderwijs”
Kinderen houden van muziek en zijn op allerlei manieren met muziek
bezig, in kleinere of grotere
groepen. Ze bedenken en maken zelf muziek door te zingen
en te spelen. Ze luisteren naar
muziek en bewegen er op. Zo
ontwikkelen zij hun muzikale
vaardigheden. Tijdens 3 opeenvolgende weken komt een
muziekdocent van Markant in
de klas voor een vrolijke muziekworkshop. Er wordt gezongen, naar muziek geluisterd en muziek gemaakt.
De eerste les hebben we gehad en was een enorm succes!

Kijk vooral even op onze facebook-pagina om onze muzikale kinderen ook te horen!!

Vervolg, zie
pagina 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

Zaterdag

12 maart NL Doet dag bij het Dorpshuis

Woensdag

30 maart Ledenvergadering/Bingo BBVBB

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 52 leden, voor een kleine
gemeenschap als de Beemte-Broekland een geweldig aantal!
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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Openingstijden Ons Huus in maart 2016
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:

19.00 uur tot ….
19.00 uur tot ….
13.00 - 17.00 19.00 - …..
15.00 - 18.00
19.00 - …..
17.00 tot …..
16.00 tot …..
In overleg

Openingstijden afhaalmogelijkheden cafetaria:
Vrijdag:
17.00 – 19.00 uur
Zaterdag:
16.00 – 19.00 uur
Zondag:
17.00 – 19.00 uur
Andere tijden in overleg.

De Ratelaar - maart 2016 - Pagina 7

Beste lezers,
De afgelopen maand hebben we toch nog een beetje sneeuw gehad, maar nu de maand maart is begonnen kijk ik uit naar het voorjaar. Laat de zon maar lekker gaan schijnen en de kou mag wat mij betreft snel verdwijnen.
Wij zijn erg blij met Helen Apeldoorn en ze is ook al volop in actie, maar lees verderop in dit nummer
de informatie van de Basisschool Beemte, we krijgen nog meer hulp!
In deze Ratelaar stellen de nieuwe beheerders van Ons Huus zich in het kort aan ons voor. Wij wensen
ze veel plezier in hun nieuwe uitdaging in ons Dorpshuis. Het bestuur van de dorpshuisvereniging is er
maar weer druk mee geweest om een geschikte kandidaat te vinden. Een groot compliment voor hen!
Er blijft natuurlijk altijd hulp welkom, op 12 maart is er weer een NL doet dag. Wilt u helpen klussen in
en rondom het Dorpshuis, zie dan de oproep verderop in deze Ratelaar.
Verder leest u in dit nummer nog een verslag van het 50-jarig jubileumfeest van Dio, informatie van de
dorpshuisvereniging, scholen, V en L etc. En natuurlijk maak ik van de gelegenheid gebruik u uit te nodigen voor de ledenvergadering van de BBvBB.
In het volgende nummer hoop ik te lezen dat de Après Ski party van de OVBB een groot succes is geworden. Terwijl ik dit typ moet het feest nog plaats vinden. Ik wens u allen weer veel leesplezier toe.
Met vriendelijke groet namens de redactie,
Marjan van Assen.

Volgende nummer
2016
Het redactieteam bestaat uit:

Di 5 + wo 6 april

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 maart 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
UITNODIGING OPENBARE LEDENVERGADERING
VAN DE
BUURT- EN BELANGENVERENIGING
BEEMTE BROEKLAND
WOENSDAGAVOND 30 MAART
AANVANG 20.00 UUR
Onder andere een verslag van het afgelopen jaar van de BBvBB,
informatie over het klompenpad, bingo en natuurlijk onder alle
aanwezige leden weer een leuke verloting van 3 grote prijzen!
Komt allen, de koffie en een consumptie met wat lekkers staan voor u klaar.

Agenda ledenvergadering 30 maart
Leden van de buurt en belangenvereniging Beemte Broekland
Afgelopen jaar hebben Marjan van Assen, Ilona Achterkamp en Saco Bekius invulling aan het bestuur
van onze vereniging gegeven. Op 30 maart is onze volgende vergadering. Hier willen we het reilen en
zeilen met jullie delen.
De vereniging heeft er de vorige ledenvergadering voor gekozen met een klein bestuur verder te gaan.
Het heeft ons even tijd gekost daar een manier van werken bij te vinden. Mede lastig omdat voor ons
alle drie geld dat dit niet de enige vrijwilligers klus op ons bord is.
De agenda van de avond is als volgt:
Financiën
Verslagen 2015 en 2014
Begroting
Contributie inning
Activiteiten
Terugblik op activiteiten afgelopen jaar
Plan richting gemeente
Beemte Broekland box
Ideeën die er leven
Uit de vrijwilligersavond
Uit de prijsvraag
Woningbouw
Klompenpad, Jan Vegter
Ontwikkelingen Teuge, Quita Kuiper
Bingo
Naast de werkzaamheden die uit het bestuurswerk voortkomen, vergaderen we ongeveer één keer per
maand in Ons Huus. De data zullen we op de ledenvergadering aankondigen en via de Ratelaar delen.
Tot 30 maart!

Ilona, Marjan en Saco
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OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´
Ratelaar kopy maart 2016

tafeltennis erbij.
- De website is aangepast ( met dank aan
Maart : lentemaand, maand van vernieuwing
Koetswerk).
Schrijven voor de Ratelaar van maart.
- En er is weer veel geklust op klussendag 13
Geen probleem : genoeg te vertellen van/over Ons februari jl. ( met dank aan alle vrijwilligers) Het
Huus.
voormalig winkeltje is nu bijna een mooie workshop ruimte geworden. De laatste hand zal op NLAfgelopen februari namen we afscheid van Ronald doet, tevens klussendag van de maand maart aan
Amse als beheerder van ons dorpshuis. Hij heeft
deze ruimte gelegd worden.
het afgelopen jaar hard gewerkt om Ons Huus
- Er is een vlaggenmast geplaatst naast het
weer op de kaart te zetten. En dat is hem ook ge- dorpshuis voor de vlag van sv DIO. Dit was een
lukt. Ronald vanaf deze plaats nog bedankt voor je kado van de dorpshuisvereniging ter ere van het
inzet.
50jarig bestaan van DIO. De vernieuwde vlag van
DIO zal dus naast de dorpshuisvlag komen te hanNatuurlijk waren we al een tijdje op de hoogte van gen.
dit komende vertrek en hadden we de vraag voor
- Naast de bar is een minibiebkast geplaatst.
een nieuwe beheerder/pachter op diverse vacatuDaarin vindt u diverse boeken en tijdschriften. U
resites, in Landleven, Vaassens Weekblad, Voormag ze gratis meenemen en lezen. Heeft u zelf
ster Nieuws en natuurlijk in de Ratelaar gezet.
nog mooie boeken of ander leesvoer zet ze in deze
Diverse sollicitaties kwamen binnen en we konden kast. Zo kunnen we met elkaar heel veel mensen
een 1e keuze maken.
blij maken.
Na een aantal gesprekken met potentiële kandida- Door omroep Gelderland is een zgn.
ten bleven er voor ons eigenlijk twee sollicitanten
“weggeefkast” geplaatst in de hal. Dit is een kast
over die er echt uit sprongen. Met hen zijn we nog waarin spulletjes gelegd kunnen worden die u kwijt
een aantal malen om de tafel gaan zitten. Harde
wilt. Voorwaarde is dat alles in de kast moet paseis die we mede namens de verenigingen stelden
sen dus niet ervoor of ernaast. Vindt u een voorwas de openstelling op zondagmiddag.
werp leuk of kunt u het gebruiken dan mag u het
Uiteindelijk hebben we gekozen voor degene met
gratis meenemen.
de meeste ervaring in het beheren van een dorpshuis. Het is Ben Kerkstra uit de wijk Zevenhuizen
( gem. Apeldoorn) geworden die ondersteund
In de maand maart is er ook altijd NL DOET DAG
wordt door zijn vrouw Gina. Elders in dit blad zal
van het Oranjefonds. U weet wel : de dag waarop
hij zich zelf voorstellen aan u, maar voor een aan- ook het Koninklijk Huis meehelpt klussen in het
tal lezers vast geen onbekende immers hij was
land. De klussendag van de maand maart willen
hiervoor beheerder van het dorpshuis in Voorst.
we combineren met NL doet.
Ben is gelijk vanaf 9 februari met ons aan de slag
We zijn blij met de toegezegde subsidie van het
gegaan en samen hebben we de schouders er weer Oranjefonds nl € 400.Het geld zal besteedt worden
onder gezet. We zijn heel blij dat hij zo snel al be- aan het verder opknappen van de workshop ruimte
schikbaar was. Alle aanvragen voor feestjes e.d.
achter: een nieuw plafond en nieuwe betimmering
konden nu gewoon doorgaan. Officieel echter zal
langs de achterwand.
het contract met Ben en Gina op 1 maart ingaan.
WILT U OOK MEEHELPEN? KOM DAN OP ZATEREn zo is maart dus een echte lentemaand geworDAG 12 MAART OM 8.30 UUR NAAR HET DORPden met een frisse wind door het dorpshuis en met HUIS,tevens dus klussendag van de maand maart
veel vernieuwingen.
Ben heeft de koffie klaar en er ligt een leuke attentie van het Oranjefonds als u meehelpt. ( zie
Over vernieuwingen gesproken:
ook www.Oranjefonds.nl )
- Omdat het meubilair, lampen en biljart eigendom waren van de vertrekkende beheerder is er
nieuw meubilair in de foyer en vergaderzalen geko- Een week later zaterdag 19 maart gaan we voor
men maar ook voor de sportzaal ( ten tijde van
het eerst meedoen aan de Landelijke compostdag.
feestjes) is er nieuw meubilair aangeschaft (met
Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedank aan de gemeente Apeldoorn die een financië- danken bedrijven en gemeenten de burgers voor
le bijdrage deden en aan de vrijwilligers die het
hun inspanning om gft afval gescheiden van ander
vervoer regelden)
afval aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen
- Ook zijn er nieuwe gordijnen opgehangen
kennis laten maken met dit product dat zowel voor
- Er is een nieuw biljart gekomen met een dubde bodem als voor het milieu van grote waarde is.
bele functie: enerzijds biljart maar met blad voor
(Vervolg op pagina 15)
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Dorpshuisvereniging `Ons Huus´
(Vervolg van pagina 13)

Op vertoon van uw milieupas krijgt u een aantal zakken mee. Vanaf 9 uur zullen de vrijwilligers klaar staan om de zakken uit te delen.
Wilt u helpen uitdelen? Geef even een seintje
aan één van de bestuursleden.
Zo genoeg geschreven. U bent nu weer helemaal op de hoogte van alle perikelen in en
rondom het dorpshuis.
Graag begroeten Ben, Gina en het bestuur u in
het dorpshuis waar de koffie of een drankje,
patatje en frikandel klaar zullen staan.
En bedenk nog eens : het dorpshuis is van
en voor ons allemaal.

Voor tips, vragen of ideeën: mail naar infodorpshuisbb@gmail.com
Hartelijke groet,
Dorpshuisvereniging Ons Huus,
Jacintha, Toon, Henk, Arnold en Mettie.

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 52 leden, voor een kleine gemeenschap als de Beemte-Broekland een geweldig aantal!
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.

Dorpshuisvereniging `Ons Huus´
Zoals velen van jullie al hebben gehoord of gezien heeft Dorpshuis “Ons Huus” een nieuwe beheerder.
In vogelvlucht zal ik wat over mezelf vertellen. Mijn naam is Ben Kerkstra, getrouwd met Gina en wij
wonen in Apeldoorn. Wij hebben twee dochters, de oudste studeert in Breda en de jongste in Leeuwarden.
Wij zijn geboren en getogen “Grunnegers” , opgegroeid in de gemeente Slochteren, welbekend van de
gasbel. In Groningen heb ik gewerkt als instellingskok en beheerder op verenigingsgebouwen. Toe
aan een nieuwe uitdaging zijn wij in 1997 verhuisd naar Apeldoorn. Tot voor kort ben ik als beheerder
werkzaam geweest op het Dorpshuis Voorst te Voorst. Ook nog een korte tussenstop in Haarle als interim beheerder op een sporthal/sportkantine/dorpshuis eind vorig jaar.
En nu in Beemte Broekland, Dorpshuis “Ons Huus”. In dit mooi verbouwde dorpshuis hoop ik, samen
met de Beemtenaren, een gezellige en leuke tijd te hebben.
Dus heeft u iets te vieren of wilt u op een andere manier van het Dorpshuis gebruik maken voor bijvoorbeeld een vergadering, toneelavond of een evenement; neem even telefonisch contact op of loop
even binnen en kunnen we onder het genot van een kopje koffie de wensen en mogelijkheden bespreken.
Graag tot ziens in “Ons Huus”.
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06-27284949
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Bestemmingsplan Stadhoudersmolen
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Stadhoudersmolen e.o.
Binnenkort start de gemeente de procedure voor het herzien van het bestemmingsplan Stadhoudersmolen e.o. Zij zoekt hiervoor betrokken in- en aanwoners. Omdat een deel van het gebied in Beemte
Broekland ligt of eraan grenst hier even een bericht.
Waar in het verleden bestemmingsplannen in hoge mate aan het bureau in het stadshuis ontstonden,
wordt daarbij tegenwoordig meer voor contact met betrokken gekozen.
De inbreng bestaat uit een aantal avonden gedurende de periode van ongeveer een half jaar. Het is belangrijk dat voorziene relevante ideeën een plaats in dit plan krijgen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de
driehoek bij het kruizen van de stadshoudersmolenweg met kanaal noord. De buurt en belangenvereniging is met de gemeente in gesprek geweest over een betere invulling van dit stukje bij de entree van
Beemte Broekland. Toen bleek dit binnen de kaders van het bestemmingsplan niet mogelijk. Een concreet resultaat kan zijn dat hier in de toekomst wel ruimte voor te geven door nu de bestemming te
veranderen.
Mocht je interesse hebben, graag even contact met Saco Bekius (saco@hoogekamp.nl, 06 2506 8457).
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Sportvereniging Dio, nieuws
Sportvereniging DIO Beemte viert 50 jarig bestaan
Zaterdagavond 16 januari was het zover, na vele maanden
van voorbereidingen gingen de deuren van een feestelijk
versierd Ons Huus open voor het jubileumfeest. Alle leden,
oud leden, ere leden, vrijwilligers en trainers hadden de mogelijkheid om dit feest met ons te vieren. Uit alle geledingen
van de sportvereniging waren leden aanwezig. Ook veel oud
leden hadden gehoor gegeven aan de oproep en waren aanwezig.

Om 20:30 uur voorzitter Jeroen Voges
het woord en nam ons in een korte
speech mee door de historie van Sv DIO
Beemte. Daarna was het de beurt aan
‘Jonkvrouw Van Lohuizen’. Zij zette een
paar leden in het zonnetje. Daarna was
het tijd voor feest. Onder het genot van
een drankje en een hapje werden herinneringen uit het 50 jarig bestaan van DIO
opgehaald.
Er was een speciale historische hoek ingericht waar foto’s, verschillende tenu’s
en de oprichtingsnotulen konden worden
bekeken.

De hele avond werd de muziek verzorgt door Tornado Drive-in wat zorgde voor een prima muzikale
sfeer. Ook de illusionist die van tafel naar tafel ging om zijn kunsten te vertonen, had veel bekijks.
Net voor middennacht werden de glazen champagne uitgedeeld om samen klokslag 12 uur DIO te feliciteren met haar 50 jarig jubileum.
Op naar de volgende 50 jaar!
Foto’s van het feest komen binnenkort op de website van DIO (www.diobeemte.nl) en op Facebook.

De Ratelaar - maart 2016 - Pagina 19

OR van PCBS De Beemte
Vervolg Deurgraftakkenactie
PCBS De Beemte
Zoals vorig jaar aangegeven komen we
bij deze we nog even
terug op het wel of
niet voortzetten van
de deur-/
graftakkenactie.
Vanwege de enorme
hulp van de ouders
heeft deze actie een
echte boost gekregen. Het blijkt dat
deze actie dus nog
steeds enorm gewaardeerd wordt
door de buurt en ook ondersteund wordt door de ouders die komen helpen. Het was erg gezellig op de
avond dat we de takken gemaakt hebben, de sfeer zat er goed in.
Hierbij willen we dan ook de buurtbewoners hartelijk bedanken voor de afname van de graftakken en
de ouders voor alle hulp bij het maken van de takken dan wel schenken van het ‘groen’. Ook de hoveniers Egbert Veldhuis en G. Weultjes willen we bedanken voor het groen. Dankzij deze actie heeft de
school weer een extra zakcentje voor de kinderen om wat leuks mee te doen. Uiteraard gaan we hier
dan ook zeker mee door! Komende kerstperiode kunt u weer op ons rekenen! Nogmaals hartelijk bedankt namens de OR!!!

50+ reis BBvBB

Zet het alvast in uw agenda!!
Woensdag 18 mei a.s. is het zover! Wij hebben er weer zin in, U hopelijk ook! In de volgende Ratelaar
leest u meer over deze gezellige dag.
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IJsvereniging Beemte Broekland
Bericht van de IJsclub Beemte Broekland
Eindelijk weer eens een bericht van de plaatselijke
IJsclub! Op het moment van schrijven is het half
februari en hebben we helaas nog niet kunnen genieten van een dikke laag ijs op het kanaal. Het
kanaal was eind januari wel mooi dichtgevroren en
het is dan ook echt jammer dat de vorst niet een
paar nachtjes langer heeft doorgezet. Helaas zijn
de voorspellingen niet gunstig en dat zal waarschijnlijk inhouden dat we het, net als vorig jaar,
zonder schaatsplezier op het kanaal moeten doen.

wel lid wilt worden kunt u eenvoudig via een e-mail
laten weten dat u lid wilt worden. Bellen mag natuurlijk ook. Ab Vos staat u graag te woord als u
belt naar 055 3121520.

Tijdens de laatste vergadering hebben we ook besproken wat we gaan doen met het geld dat in kas
zit als er wederom niet geschaatst kan worden. Als
u in de afgelopen jaren aanwezig bent geweest op
de Algemene Ledenvergaderingen heeft u kunnen
horen dat met het geld dat opgehaald wordt en
met de winst van de verkoop van koek en zopie in
de afgelopen jaren een aantal zaken zijn aangeMaar… wij blijven nog een klein beetje hoop houschaft en opgeknapt. Denk bijvoorbeeld aan het
den voor eind februari; wie weet ….. Hollandse
opknappen van onze verkoopwagen, het aanschafwinters zijn immers wel vaker grillig verlopen….
fen van hotpots voor het opwarmen van chocolademelk en rookworsten en aan het aanschaffen van
Je zou denken dat de IJsclub bijna in ruste is maar materieel om de ijsbaan goed te kunnen vegen.
niets is minder waar. Afgelopen jaar hebben we
We hebben nu alles goed voor elkaar en we hebweer deelgenomen aan de optocht tijdens het
ben het idee opgevat om met het contributiegeld
Beemterfeest en ook waren we prevan de afgelopen jaren (na aftrek
sent op het jubileumfeest van het 50
van o.a. de kosten voor de vergun-jarige Ons Huus. We deelden op het
ningen, verzekeringen en de aanlaatst genoemde evenement waterijs
sluiting bij de NUON) volgend jaar
uit aan een ieder die toch echt naar
iets leuks te gaan organiseren voor
ijs snakte! Verder hebben we afgeloonze leden als ook het seizoen
pen jaar een bestuurswisseling on2016/2017 geen schaatsijs brengt
dergaan. Afgetreden als penningop het kanaal. U hoort te zijner tijd
meester is Wim Buitenhuis en als
hier vanzelf meer over (ook daarnieuwe penningmeester is toegetreden Harold Bar- voor is uw e-mailadres van belang!)
mentloo. We willen Wim, ook vanaf deze plek, nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet in de afge- Hiervoor hadden we het al even over de Algemene
lopen jaren en wensen Harold succes met zijn
Ledenvergadering. In het afgelopen jaar is er geen
nieuwe taak.
Algemene Ledenvergadering geweest. Dit heeft te
maken gehad met de wisseling van penningmeesWe hebben, ook al is er dan geen ijs te bekennen, ter, met de zeer lage opkomst tijdens de laatste
evengoed een drietal keren vergaderd. Er moeten
Ledenvergaderingen en ook met het ontbreken van
toch ieder jaar weer een aantal zaken geregeld
schaatsijs. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat
worden voor als het toch gaat vriezen. De vergun- iedere vereniging verplicht is eens in de zoveel tijd
ningen moeten aangevraagd worden, de ledenopenheid van zaken te geven en daarom zullen we
kaarten moeten uitgedeeld worden en onze leden- ergens in oktober van dit jaar een Algemene Lelijst moet ook bijgewerkt worden. We willen troudenvergadering beleggen. We laten u in de Ratewens, over die ledenlijst gesproken, graag iederlaar van augustus of september weten wanneer die
een via e-mail op de hoogte gaan houden van de
vergadering zal plaatsvinden.
laatste stand van zaken. Want de Ratelaar is natuurlijk een fantastisch communicatiemiddel maar
Voor nu hebben we u weer helemaal weer bijgeals het ineens gaat vriezen is e-mail toch echt een praat. In het geval u vragen heeft of leuke ideeën
sneller medium om aan onze leden te laten weten voor de IJsvereniging dan horen we dat natuurlijk
dat er weer geschaatst kan worden!
graag.
We zoeken daarom zoveel mogelijk e-mail adressen van onze leden. Heeft één van de bestuursleden u nog niet gevraagd naar uw e-mailadres, zou
u die dan willen doorgeven via: ijsverbb@gmail.com ? Ook als u nog geen lid bent en

Een vriendelijke groet,
Harold Barmentloo en Jacintha van der Zouw
Namens het bestuur van de IJsvereniging Beemte
Broekland
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilheminakerk in maart 2016
06 mrt.
09 mrt.

10.00 uur
19.30 uur

13 mrt.
20 mrt.
25 mrt.

10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur

27 mrt.

10.00 uur

Dienst met Mevr. A. van der Hart, Apeldoorn
Dienst met Drs. J. Al – van Holst
Biddag voor het gewas en arbeid
Dienst met Dhr. G.R. Bloemendal
Dienst met Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
Dienst met Ds W. Westerveld en Drs. J.
Al – van Holst, Goede Vrijdag. H.A.
Dienst met Drs. J. Al – van Holst, 1e Paasdag.
gezinsviering

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

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Op paasmorgen om 10.00 uur verleent het koor Inbetween haar medewerking in de Wilhelminakerk.

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 5 maart Vormselviering met vicaris Cornelissen en pastor W Vroom om 19.00 uur
Zondag 13 maart Woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zaterdag 19 maart Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Donderdag 24 maart gebedsviering om 11.00uur met pastor W Vroom
Goede vrijdag 25 maart kruisweg om 15.00 uur pastor W Vroom
Paaszaterdag om 20.00 uur paaswake alleen in Twello
1e paasdag 27 maart Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 3 april Eerste H Communie voor de kinderen uit Epe,Vaassen en De Vecht om 10.00uur
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 6 maart Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde met Inbetween(Vechtse viering)
Zondag 13 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zaterdag 19 maart paasmusical om 19.00 uur
Wij hopen U te mogen begroeten met vieZondag 20 maart Eucharistieviering met P Daggenvoorde
ringen die u aanspreken
Witte donderdag om 19.00 uur viering met p. Daggenvoorde
We wensen u allen een fijne paastijd toe
Goede vrijdag 15.00 uur de kruisweg met p Daggenvoorde
Locatieraad en pastoraatgroep
Goede vrijdag om 19.00 viering met pastor Sebastian
Geloofsgemeenschap van de H Antonius
Paaszaterdag 26 maart de paaswake met het hele team om 20.00 uur
1e paasdag 27 maart eucharistieviering met pastor Sebastian
2e paasdag 28 maart eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
zondag 3 april Eucharistieviering met pastor H Hofstede
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PCBS “Beemte’
Poëzieweek

Afgelopen donderdag hebben we de Poëzieweek afgesloten met een “open poëzie podium”. Heel spannend, maar vooral ook heel leuk. Iedereen had ontzettend zijn/haar best gedaan op mooie gedichten.
Deze mocht iedereen zelf voordragen. Wat een geweldige dichters hebben wij!

Gezellig in groep 1/2/3!
De juf heeft 2 vissen mee naar school genomen! Nu hebben wij echte huisdieren (of eigenlijk schooldieren) in onze klas, wat gezellig!
Op de foto’s kun je zien dat ze erg mooi zijn, 1 vis is oranje en de ander is oranje met zwarte vlekjes.
Ze wonen in een kom met een plantje en rood glittergrind. Op donderdag hebben we gestemd over de
namen, dat was wel moeilijk, want er waren veel goede ideeën! Het ging tussen Vlekje, Stippeltje,
Dropje, Roosje, Suusje, Koen, Tom, Dino, Stegosaurus en Goudje. Uiteindelijke hebben we gekozen
voor Goudje (de oranje vis) en Suusje (de gevlekte vis). We weten niet zeker of het jongens of meisjes zijn, want dat kun je bij
een vis niet zomaar zien. Daarom hebben we
gewoon de namen
gekozen die wij
het mooiste vinden.
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PCBS“Beemte’
Juf Ingeli heeft haar eigen oude speelgoed mee naar school genomen.
Met de lego en de poppenwagen wordt nu graag gespeeld.

Bijdrage groep 8
Groep 8 heeft o.l.v. een journalist van de Stentor een redactie gevormd. Zij gaan een bijdrage leveren
aan de Ratelaar. Het idee is ontstaan vanuit de stuurgroep van ‘JongerenKracht’. JongerenKracht
maakt zich sterk voor de jongeren in Beemte en omstreken. Zij hebben zich als doel gesteld jongeren
onderlinge contacten te helpen onderhouden. In vergelijking met jongeren die in de stad wonen, wonen jongeren op het platteland verder bij elkaar vandaan. Het is, zeker bij het verlaten van de basisschool, soms moeilijker om contacten te onderhouden. Omdat basisschool Beemte de toekomstige
jongeren aandraagt, willen we graag meedenken over de vraag hoe we het contact tussen jongeren
onderling kunnen bevorderen.
Met trots presenteren we de eerste bijdrage van groep 8.
In de huidige groep 8 zitten: Ruben, Splinter, Marijke, Daan, Milan, Denise en Jens.

Moppentrommel van groep 8
Hoe noem je chinees eten in Amerika?

Antwoord: (Barak Obami)

‘Weet imand wanneer Napoleon gestorven is?’ vraagt de juf. Tynke steekt haar vinger op en zegt: ‘Op
bladzijde 88 van het geschiedenisboek, juf!’
Smith en Hantje spelen het spelletje ganzenbord. Opeens gooit Jantje de dobbelsteen tegen het plafond. ‘Waarom doe je dat?’ vraagt Smith. Jantje: ‘Wie het hoogst gooit mag beginnen!’
Wat is grijs en zit in de boom?

Antwoord: (Een Kanarifantje)

Waarom neemt een Duitser een mes mee in de auto?

Antwoord: (Om de bocht mee af te snijden.)

Een meisje heeft haar horloge laten repareren. ‘Hoeveel kost het’, vraagt ze. ‘Alleen maar een kusje’,
antwoord de horlogemaker ondeugend. ‘Dat is goed’, antwoord het meisje. ‘Mijn opa komt straks afrekenen.’
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

Het kwakkel weer van februari

(tm. 20-02-2016)

In februari startte het weer in de Beemte met een temperatuur in de dubbele cijfers, gaandeweg zakte deze tot
onder nul. Twee ijsdagen tot nu toe in deze maand. Het
koudst was het op de 17e, die morgen stond de thermometer op –4.8 graden. Dit was niet de koudste nacht van
2016, die was op 19-01, het was toen –8.4 graden.
Strenge vorst hebben we dan ook nog niet gehad.
De totale neerslag in de Beemte tot en met 20 februari is
62.2 mm, in vergelijking met vorig jaar bijna het tienvoudige! Ook zitten we al bijna 10 mm boven het langjarige
gemiddelde voor februari. Je kunt hieruit opmaken dat het
best een natte periode is. Op zondag 14-02 sneeuwde het
de gehele dag, dit is in Nederlandse begrippen best uniek.
Natste dag tot nu toe was het de 8e, die dag viel er in het
totaal 24.6 mm.
Meer dan dertig procent van deze maand kwam de wind
uit het Zuidwesten, een van de oorzaken van deze kwakkelwinter.
Het is jammer voor de ijsclub Beemte maar de winter van
2015/2016 zal hoogstwaarschijnlijk zonder noemenswaardige vorst verlopen, natuurijs zal er dan ook niet komen.

De temperatuur in 2016……….
2016 wordt wereldwijd het warmste jaar ooit. Dat zeggen
wetenschappers van de Britse weerdienst. Na een periode
waarin de wereldtemperatuur minder snel steeg in vergelijking met de jaren 80 en 90 werd 2014 een record warm
jaar. De record hoge temperaturen worden veroorzaakt
door natuurlijke variaties in het klimaat in combinatie met
de door de mens veroorzaakte opwarming door uitstoot
van broeikasgassen. Door het na-ijleffect van El Niño en
de onverminderd doorgaande opwarming door de mens
wordt het jaar 2016 nog warmer dan 2014.

Weerspreuk van de maand:

Autoruiten nu nog steeds
bevroren
dat geeft straks in de
zomer veel koren.
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Rondje Beemte
Rondje Beemte: wie doet er mee!
Het is dit jaar 10 jaar geleden dat voor het eerst de fietstocht langs hobby en kunst in Beemte Broekland
werd georganiseerd.
Velen hebben inmiddels ontdekt hoe mooi deze omgeving is en wat een creatieve mensen hier wonen!
Hopelijk wordt het de eerste zaterdag in augustus weer een geweldig gezellige fietstocht met veel moois
onderweg met als vanouds lekker fietsweer!
Wie mee wil doen:
Aanmelden via een mailtje naar miekvdpangaard@online.nl voor 1 mei.
Begin mei kunnen we dan een keer bij elkaar komen en de definitieve route maken.
Ik hoop op veel aanmeldingen van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ deelnemers!
Miek v.d. Pangaard

Zijactief de Vecht
Nu Pasen en de lente in aantocht is hebben de creatieve dames, Annet, Annie en Mieke op 16 maart
een avond voorbereid waarop we een Paasstuk gaan maken. Veel dames hebben zich opgegeven en het
zal vast weer gezellig worden.
Locatie de Groot, aanvang 20.00 uur en om 19.45 uur is de koffie/thee klaar.
Groetjes Janny
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De boerenkoolmaaltijd 2016 van de Aktief Ons Huus groep.
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De nieuwe beheerder van het Dorpshuis: Ben Kerkstra.
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De Vecht voetbal
MWVVD bij sv V en L!
Afgelopen zondag heeft V en L haar
vrijwilligers eens even lekker verwend
op deze eerste MidWinterVipVrijwilligersdag. Om alle vrijwilligers, VIP’s,
te bedanken voor hun tomeloze inzet,
waardoor de vereniging optimaal blijft
draaien, werd door het bestuur een
programma in elkaar gezet rondom
de wedstrijd van het eerste elftal
thuis tegen Deventer. Beetje teleurstellend was het dus wel dat deze
wedstrijd vanwege veldconditie en
verwachte regenbuien werd afgelast
maar de gezelligheid was er bij V en L
niet minder om. De vrijwilligers werden welkom geheten als VIP’s door
voorzitter en vrijwilliger Ben Kamphorst, en hen werd daarna een rode Goody Bag met inhoud
aangeboden. Daarin zat een naambadge, direct te dragen,
een rode muts voor tijdens de wedstrijd, een koekreep ,een
beker die in de rust gevuld kon worden met chocomelk of
gluhwein, een enquete mèt potlood en een snoepje. Na de
koffie werd er geborreld en werd de VIP’s een lunch aangeboden. Omdat de frisse neus nu ontbrak door dat de wedstrijd
niet doorging, was er des te meer tijd om gezellig met iedereen te kletsen. Het eerste elftal heeft deze dag wel een oefenwedstrijd uit gespeeld tegen WWNA, maar helaas werd
deze verloren met 5-0. Aan de enthousiaste geluiden te horen was deze MWVVD zeker geslaagd en dus voor herhaling
vatbaar.
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“Verruim je blikveld”
Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie wordt op de Antonius aangeboden in thema’s. Vanaf groep 3 wordt dat o.a. vormgegeven m.b.v. de methode TOP ondernemers. De kinderen gaan in kleine groepjes of zelfstandig aan de slag
met opdrachtkaarten. Ze gaan zelf op onderzoek uit om de kennis op te doen die nodig is om de opdrachten uit te kunnen voeren.

Jessica, Demian, Jelte, Isabelle, Mirte en Bloem hebben voor een opdracht bij TOP ondernemers een actie opgezet.

Bingo

geschreven door Bloem, Mirte, Demian en Jelte
2 februari was er een bingo op de school de Antonius. Die hebben Bloem, Demian, Mirte, Jelte, Isabelle en Jessica georganiseerd. We hebben geld opgehaald door een bingo te organiseren.
Voor 2 goede doelen en dat zijn Mama ’s en het WNF. En we hebben 38,95 euro opgehaald.
Het was op de Antonius de Vecht. En er komt wel vaker een bingo. De mensen die er waren, bedankt
voor jullie aandacht. Het maakt niet uit als je er niet bij was. We waren bij het idee gekomen door de
top kaart en toen zijn we samen gaan werken. Het was erg leuk en als je er niet bij was pech gehad
dan. Er waren ook prijzen en de prijzen waren erg leuk. Er waren prijzen zoals knuffels en nog veel
meer.
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“Verruim je blikveld”

‘Wij trekken aan de bel’
Op 10 maart 2016 vindt de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Ook de kinderen van de Antonius zullen op die dag één minuut lang kabaal maken.
Voor onze kinderen is het heel gewoon om elke dag naar school te gaan. Helaas is dat niet zo voor alle
kinderen op de wereld. Van de kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden gaat 90% niet naar
school. De school is te ver of niet toegankelijk voor hen. Ze worden geweigerd of weggestuurd. Speciaal lesmateriaal is er niet. Ouders schamen zich voor hun kind of hebben geen geld voor school. Tijdens een gastles, verzorgd door een vrijwilliger van het Liliane Fonds, krijgen de kinderen uitleg over
het hebben van een handicap en het volgen van onderwijs.
Door mee te doen op 10 maart aan de actie ‘wij trekken aan de bel’ vragen we aandacht voor het recht op onderwijs van leeftijdgenootjes met
een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen.

Antonius de Vecht Kerkstraat 36, 7396 PH, de Vecht

055-3231369
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www.antonius.skbg.nl

