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PCBS “Beemte” 1 

Kinderboekenweek op PCBO De Diamant – Beemte 
 
Van 5 tot en met 16 oktober was het Kinderboekenweek. Natuurlijk hebben wij hier volop aandacht 

aan besteed. 

Dit jaar stonden opa’s en oma’s centraal onder het motto: voor altijd jong! 
Opa’s en oma’s spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Daarom 
is het een dankbaar en vaak terugkerend onderwerp in kinderboeken. 
We hebben op school diverse activiteiten georganiseerd met behulp van ou-
ders en opa’s en oma’s. 
Als start waren de juffen en ook enkele kinderen verkleed als opa of oma en 

zongen we het themalied van Kinderen voor Kinderen. 
Er was een leesinloop voor ouders die zelf een boek hadden meegenomen. En er werd voorgelezen 
door een opa en oma’s. Er was thee en koffie en ook de kinderen kregen wat te drinken en een lekker 
cakeje.  

Vervolg zie pagina 19 
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Algemene informatie/Agenda 

Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 
8.00 tot 17.00 uur. 
  

Gemeentehuis  
 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 

Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda  

03-11 Buurt Preventieavond BBvBB 
04-11 Lady’s Night Aktief Ons Huus groep 
04-11 Rock Solid  
05-11 Prinsenbal de Vecht 
06-11 Kalm’an Ons Huus 
11-11 Boekpresentatie Frits Bouwmeester Dorpshuis 

18-11 Rock Solid 

20-11 Foto-expositie historie Beemte Broekland Wenum 

03-12  Sinterklaasfeest 

10-12 Ontsteken verlichting kerstboom in De Vecht 

12-12 Graftakken maken, school Beemte 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventie-
groep Beemte-Broekland, momenteel staat de teller 

op 67 leden. Gelukkig was het deze periode niet no-
dig om hiervan gebruik te maken. 
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 43, 44  Aktiviteiten in De Vecht 

Openingstijden winterseizoen: 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur  
 
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.30 uur 
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 22 november 2016 aanleveren.  

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

© Copyright 2015-2016: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Volgende nummer 

2016 

Di 1 + wo 2 nov 

Di 13 + wo 14 dec 

 2017 

Di 31 jan + wo 1 febr 

Beste lezers, 
 
Als u dit leest, is het alweer november. Na de prachtige dagen in oktober, is het nu echt herfst gewor-
den. 
Ik wil toch nog even stilstaan bij gebeurtenissen in oktober. 
 
Zo werd buurtbewoner Evert Jan Hendriks met zijn team Forza Fiat Nederlands kampioen Super Sport 

3,4 ton. 
De beker wordt op 5 november uitgereikt. De redactie feliciteert Team Forza Fiat met deze geweldige 
prestatie, zowel technisch als tactisch!  
U kunt hier meer over lezen op de website www.forzafiat.nl of op Facebook. 
 
Helaas heeft onze zo enthousiast gestarte stagiair Max Lunneker een ongeluk gehad. Hij is goed aan 

het herstellen. Beterschap Max! Hopelijk een snel herstel! 
Gelukkig kregen we snel hulp van nog een jonge stagiair: Yordan Nieuwenhuis. Yordan zit op de 
Mheenpark en u kunt zijn bijdrage al in deze Ratelaar lezen! 
 
In het oktobernummer heeft u al kunnen lezen over de boekpresentatie van Frits Bouwmeester op 11 
november in Ons Huus. In deze Ratelaar vindt u een interview met hem. 
Bovendien verzorgt Frits op zondagmiddag 20 november een foto-expositie over de historie van Beem-
te Broekland in Ons Huus van 13.00 uur tot 17.00 uur! 
 
Als ik zo de agenda bekijk, is er dus in november weer genoeg te doen in Beemte Broekland! 
 
Namens de redactie veel leesplezier! 
         

Miek v.d. Pangaard 

http://www.forzafiat.nl/
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Wij, van de buurt- belangenvereniging Beemte Broekland, hebben het 
idee opgevat een Beemterbox samen te stellen. 
 
Wat komt daarin?  
Iedere vereniging, ieder bedrijf, iedere hobbyclub, enz. uit Beemte 
Broekland die leden of klanten wil trekken kan een folder samenstellen 
voor in de Beemterbox. Natuurlijk zijn waarde of kortingsbonnen ook 
van harte welkom. Denk ook aan b.v. kleine attenties voor in de box.  
 
Voor wie?  
Het bestuur van de buurt belangenvereniging Beemte Broekland gaat 
dan bij iedereen langs die nieuw is komen wonen in Beemte-Broekland. 
Dit voor alle nieuwkomers sinds 1 januari 2016.  
 
Wat te doen?  
Maak een mooie folder en lever daar voor 1 december 2016 ongeveer 25 stuks van in bij onderstaand adres. Wij, 
van de buurt belangenvereniging Beemte Broekland, stellen dan een mooie box samen die we bij de diverse 
nieuwkomers gaan afleveren.  
  
Inmiddels hebben wij al heel wat bedrijven, verenigingen etc. via de mail of per post benaderd om hier aan mee te 
doen. Mocht u nog niets hebben ontvangen en u wilt meedoen lever dan uw folder/attentie in bij onderstaand 
adres. 
 
Als buurt en belangenvereniging Beemte-Broekland krijgen wij vaak de vraag of we niet eens met de politie kun-
nen overleggen dat er vaker snelheidscontroles gehouden worden. 
Men vindt dat er, vooral in de dorpskern Beemte, veel te hard gereden wordt. 
En dat is ook zo! 
Er is  contact met de wijkagent geweest. Daar hebben we geconstateerd dat niet alleen door mensen van buitenaf 
te hard rijden, maar veelal door de inwoners van Beemte-Broekland zelf ….. ook U en ik. 
Laten we eerlijk zijn tegen elkaar en tegen onszelf. We rijden bijna allemaal wel te hard. Is het niet in de dorps-
kern, dan is het wel erbuiten of b.v. langs het kanaal. 
Moeten we onszelf en elkaar er niet eens op aanspreken? Moeten er eerst ongelukken gebeuren? Moeten er nog 
meer hinderlijke heuvels of wegversmallingen komen? 
Of gaan we gewoon met z’n allen eens bewuster rijden en aan onze snelheid denken. 
Als we zelf het goede voorbeeld geven, dan kunnen we altijd voor die overige hardrijders strenge maatregelen 
treffen. 
Verbeter de wereld, maar begin bij uzelf. 
 
Najaarsoverleg met de gemeente 
Afgelopen maand is er weer een najaarsoverleg met de gemeente geweest. De wethouder Stukker en een aantal 
ambtenaren die in hun werk direct met Beemte Broekland te maken hebben zijn bij ons geweest. Een groot aantal 
onderwerpen heeft de revue gepasseerd. Drie belangrijke om er u even uit te lichten. 
Ook de dorpshuisvereniging was aanwezig. “Ons Huus” heeft een belangrijke functie, en er is de afgelopen jaren 
veel verbeterd. Het bestuur van de “Ons Huus” en alle betrokkenen ontvangen hier uitgebreid de complimenten 
voor. Er is gesproken over een aantal korte termijn verbeteringen waar de gemeente in bij kan springen. Deze 
worden opgepakt. 
Het jongeren initiatief waar we in de vorige Ratelaar over spraken is ook aan de orde geweest. Het idee om betaal-
bare woningen te bouwen wordt met open armen ontvangen. De gemeente is zeker bereid op korte termijn met 
betrokkenen een aantal locaties in ogenschouw te nemen. Om het initiatief succesvol te maken is het van belang 
het plan niet te groot te maken. 
Ook is er gesproken over het nieuwe bestemmingsplan Stadhoudersmolen. Directbetrokkenen worden hier door de 

gemeente in mee genomen. Vanuit de buurt en belangenvereniging hebben we gewezen op het driehoekje bij de 

kruising Kanaal Noord - Stadhoudersmolen. Dit is op zich een prima plek om iets te ondernemen (kiosk, botenver-

huur, etc). Het bestemmingsplan staat dit echter op dit moment niet toe. We hebben de afspraak met de gemeen-

te hier vanuit de vereniging met een schets van een mogelijk plan te komen, zodat de juiste aanpassingen in het 

bestemmingsplan opgenomen kunnen worden. Onze inzet is hier een combinatie van wonen en een onderneming 

mogelijk te maken. Vervolgens is het natuurlijk even afwachten wie invulling gaat geven aan de mogelijkheden die 

zo ontstaan. 

Namens de buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland,  

Ilona Achterkamp, Beemterweg 19, 7341PB Beemte- Broekland. 
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“Trugge kieken” met Frits Bouwmeester 1 

Op 11 november komt eindelijk 
de lang gekoesterde droom van 
Frits Bouwmeester uit. Op die 

dag komt na een periode van 
hard werken, veel lezen en ver-
zamelen, uitzoekwerk en bij de 
mensen langs voor informatie 
zijn boek uit over de historie van 
Beemte Broekland en Wenum. 
Het boek bestaat uit ruim 54.000 

woorden en 136 pagina’s.  
 

Wij van de Ratelaar vonden het zeker een bezoekje 
aan Frits waard om vooraf aan de boekpresentatie 
wat meer te weten te komen over het boek. Op een 
herfstachtige dinsdagavond ben ik daarom bij Frits 

langsgegaan. Ik ben dit keer niet alleen op pad, 
maar ik word bijgestaan door mijn neefje Yordan 
Nieuwenhuis. Yordan is 14 jaar en (zoals Miek al 
heeft verteld in het redactiestukje) mag hij ook bij 
ons stage lopen voor zijn opleiding. We zijn goed 
voorbereid naar het Goorland vertrokken en hebben 
samen een aantal vragen bedacht. We worden har-
telijk ontvangen door de familie Bouwmeester en 
mogen met Frits mee naar zijn schrijfdomein, of 
zoals hij het zelf noemt: ’t Hok! 
 
Hoe kwam u op het idee om het boek te schrij-
ven? 
Frits vertelt: ‘Het is eigenlijk al ontstaan op de la-
gere school. Daar gaf meester Diks geschiedenis. 
Daar is mijn hobby voor het verzamelen van spul-
len en geschiedenis al ontstaan. In 1980 ben ik be-
gonnen met het verzamelen voor een boek. Antiek 
was helemaal in, ik heb heel veel verzameld. Je 
leert mensen kennen en duikt in alle gemeentear-

chieven. Ik leerde een andere knaap kennen die 
ook een boek wilde maken en daar ben ik mee 
gaan samenwerken. Maar uiteindelijk kregen we 
verschillende ideeën en zijn we als goede vrienden 
uit elkaar gegaan en toen ben ik zelf weer verder 
gegaan. Maar toen kwam de brand bij ons thuis en 
is er een hoop verloren gegaan. Toen ik ‘bij huis 
kwam’ ben ik er weer veel mee bezig gegaan. Veel 
mensen bezoeken, fotomateriaal verzamelen, oude 
notulenboeken van verenigingen. Veel boeken bo-
ven water kunnen toveren. Dus een nieuwe start 
gemaakt. Een klein stuk was nog over na de brand. 
In 1980 begin je ermee, maar je weet niet waaraan 

je begint.’  
 
Heeft u ooit eerder een boek geschreven, was 
dit altijd al een droom?  
Ik heb wel meegewerkt aan boeken, maar nooit zelf 
een boek geschreven. Ik heb meegewerkt aan een 

boekje over de Beemterschool in 1985 en aan een 

boekje van de Oranjevereniging. Wel samen dus 
met anderen, maar nooit alleen. En ik heb in op-
dracht veel uitzoekwerk voor bedrijven gedaan, his-

toriegeschiedenis voor o.a. de papierfabriek en voor 
Holland Colours.  
En ook heel veel stamboom onderzoek.   
 
Hoe is het boek opgebouwd? 
Het begint in de prehistorie. Het ontstaan van land-
schap, de eerste bewoning. De basis de Wenum-

mermark, landbouw ontwikkeling, verkeer, handel 
en industrie. Maar ook het verenigingsleven en het 
onderwijs. Onder andere de openbare school in de 
Beemte. De buurtschappen en de kerk. Heel veel 
fotomateriaal staat ook in het boek.  
 
Voor wie heeft u het boek geschreven?  
Voor de buurtschappen. Niet voor mezelf, want ik 
weet het wel. Voor de bewoners en de  buurtschap-
pen, dat ze wat meer afweten van  hun historie. 
Dat het voor het nageslacht bewaard blijft. En dat 

ze er op school ook nog wat van kunnen leren. Het 
zou wel mooi zijn als ze het gaan gebruiken.  
 
Waar heeft u alle informatie vandaan?  
Ik heb de meeste informatie uit archieven gehaald. 
Gemeentearchief en Rijksarchief in Arnhem en 
Utrecht, maar vooral het Apeldoorns archief CODA. 
En oudere mensen bezoeken en foto’s zoeken. En 
vragen naar de namen van foto’s.  Een foto zonder 
naam heb je niks aan. Altijd een naam erbij! Veel 
van verenigingen, van notulenboeken. Daar haal je 
veel informatie uit.  
 

Was het moeilijk om het boek te schrijven?  
Heel moeilijk. Je leert het wel op de lange duur, 
maar je bent er niet mee opgegroeid. Dat was ze-
ker niet makkelijk. Vroeger werd je timmerman of 
boer, geen schrijver. Dat leer je jezelf aan. Met het 
schrijven heeft niemand geholpen, dat heb ik echt 

(Vervolg op pagina 15) 

Papierfabriek de Halve Maan 1883, firma schenk. 

Frits Bouwmeester 
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“Trugge kieken” met Frits Bouwmeester 2 

zelf gedaan. Voor het boek zelf heb ik wel hulp ge-
had van twee dames. Zij hebben alles gecontro-

leerd op fouten.  
Eén dame voor het redigeerwerk en één dame voor 
de historische controle.  
 
Wat vindt u zelf het mooiste stuk uit het 
boek?  
Meerdere dingen vind ik mooi. Maar onder andere 

het stukje over de windmolen van Vorderman, deze 

oude meneer leeft nog. Ik heb hem het verhaal la-
ten lezen.  
En papierfabriek Schenk die er zat vanaf 1857, 
even uit mijn hoofd. Waar HCA nu zit. Daar heb ik 
een waterrad ontdekt. Dat was echt niet bekend, ik 
heb het laten controleren door iemand en het klopt 
echt. En ook de Broeklandse kapel was spannend.  
Eigenlijk is alles spannend! Het mooie is om iets te 

ontdekken wat nog niet ontdekt is. En erg leuk is 
om bij een naam de stamboom op te zoeken en 
dan te kijken hoe dat verweven zit. 
 
Hoe kwam u op de titel? 
Die heb ik niet zelf bedacht. Het boek heette eerst 
‘Vergangen Tiet’.  Toon Hopman heeft de titel be-
dacht. Hij was hier en we hadden het over de naam 
en toen zij hij: waarom niet ‘Trugge Kieken’? Op de 
omslag staan Johannes Kers, geboren 25-10-1850 
en Fennigje Kers-Sangers, geboren 20-6-1850. Bei-
de geboren in Epe. Op de foto staan ze voor hun 
boerderij aan de Bloemenkamp.  

 
Nu zijn Beemte-Broekland en Wenum best 
verschillend van elkaar, was dat vroeger an-
ders?  
Ja, dat was anders. Beemte Broekland en Wenum 
was één gemeenschap. Regelden alles samen, ker-

kelijk ook. Dat is ontstaan samen vanuit de middel-

eeuwen. Vanaf de Wenummermarke, een soort ver-
eniging met een maatschappelijk doel. Dat  ging 
goed tot 1900-1905, toen kwam er een soort 

schoolstrijd tussen Beemte-Broekland en Wenum. 
Met de bouw van de 1e school in Wenum in 1905 is 
de scheiding ingezet. Beemte werd gezien als cen-
trum, daar gebeurde veel en in Wenum was eigen-
lijk niks. Maar ze kregen wel de kans voor de school 
en dat was tegen het zere been van Beemte en zij 
trokken zich terug. De dominee had hen een school 

in de Beemte beloofd maar door middel van een 
stemming werd de school toch in Wenum gebouwd. 
Toch werd in 1910 ook in Beemte een school toege-
staan en toen is de scheiding getrokken. Veel men-
sen denken dat het kanaal de scheiding veroorzaakt 
heeft, maar dat is niet het geval.  De school is echt 

debet aan de scheiding. 
 
Waarom moet iedereen naar de boekpresenta-
tie komen, wat kunnen we die avond verwach-
ten? 
Eén grote verrassing, dus iedereen moet komen! 
Wethouder Johan Kruithof is deze avond aanwezig 
en neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Er 
gebeurt meer, maar dat is een verrassing en het 
wordt heel leuk. Iedereen kan het boek bekijken en 
kopen uiteraard. 
 
Waar heeft u het boek geschreven? Had u een 
favoriete plek? 
In mijn kantoorruimte en in de huiskamer. De kan-
toorruimte noemen we hier in huis ’t Hok. Het is er 
altijd één grote troep, omdat je heel veel materiaal 
hebt. Ook tijdens onze vakantie in Frankrijk heb ik 
doorgeschreven. Het is goed dat ik dat gedaan heb, 
anders had ik het niet afgekregen. 

 
Via welke uitgeverij verkoopt u het boek? 
Ik verkoop het zelf, ik verkoop het in eigen beheer, 
dus niet via een uitgeverij. Ik ben zelf de uitgever. 
Het boek krijgt een ISBN-nummer. Het boek is wel 
mede financieel mogelijk gemaakt door sponsoren, 
waarin de buurt belangenvereniging een grote rol 
speelde. Maar ook bedrijven uit de buurt en de ge-
meente. 
 
Waar kunnen we het boek kopen? En wat kost 
het boek? 
Tijdens de presentatie en in de boekhandel. Het 

boek kost 22,50 euro. Het heeft een harde omslag 
en het wordt een A4 formaat.  
 
Bent u zelf een echte Beemtenaar? 
Ja, een echte Beemtenaar. Van vader op zoon en 
vader op zoon. Vanaf 1834 woont de familie Bouw-

(Vervolg van pagina 13) 

(Vervolg op pagina 17) 

Frits Vorderman met zijn zoon Frits jr. 
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meester op dezelfde plek in het Goorland.  
 
Wat betekent het boek voor u? 
Een mijlpaal in mijn leven. Ik heb er heel lang 
naar toe gewerkt. Dag in dag uit aan gewerkt, 
nooit gedacht dat het zoveel werk zou zijn. 
 
Wat gaat u doen nu het boek af is? 
Ik wil nu kijken of ik jaarlijks een fototentoonstel-

ling kan organiseren. Ik heb nog zoveel materiaal 
en ik roep ook graag iedereen hierbij op om oude 
foto’s, notulen of materiaal in te leveren. Alles is 
bruikbaar, het maakt niet uit wat.  
Ik wil ook graag verder met het uitzoeken van de 
Bouwmeester stamboom. En het zou mooi zijn om 
een vervolg te geven aan het boek, maar ik beloof 
niks. Ik weet nu hoeveel werk het is. Maar er is 
bijvoorbeeld van de bedrijven nog zoveel historie 
te vinden en te vertellen.  
Mijn vrouw Marianne staat er gelukkig achter, 
want anders kon ik er niet zoveel tijd in steken! 
 
Na ruim een uur naar Frits’s enthousiaste verhaal 
te hebben geluisterd mochten we nog een kijkje 
nemen in zijn Groene Schuure, waar hij veel oud 

materiaal bewaart. We danken Frits voor zijn 
openhartigheid en wij kijken uit naar een drukke 
boekpresentatie! 
 
Komt allen naar de boekpresentatie op 11 no-
vember om 19:30 uur en de fototentoonstel-
ling op 20 november van 13:00 tot 17:00 uur 
in dorpshuis Ons Huus! 
 
Geschreven door Yordan Nieuwenhuis en Helen 

Apeldoorn 

(Vervolg van pagina 15) 

“Trugge kieken” met Frits Bouwmeester 3 

Personeelsadvertentie Spijkerfabriek in 1921 uit het NAC. 
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PCBS Beemte 2 

De kinderen maakten zelf verhalen en tekeningen over het thema en konden daar een Gouden Griffel 
of Gouden Penseel mee winnen. Iedere groep had zo zijn eigen opdrachten: 
 
Groep 1-2 ging woordjes stempelen die ze bij het thema vonden passen. Hier won het stempelwerk 
van Niek. Hij schreef zelfs ‘Oma is lief’. 
De gouden penseel werd gewonnen door Danil. Hij tekende ‘opa en oma in de internationale trein’ 
 
Groep 3 moest een paar regels schrijven over hun eigen opa en/of oma. Hier won Daniël met zijn ge-
weldige verhaal ‘mij oomaa dat kan hil goet naajn’. 
De gouden penseel ging (voor het tweede jaar op rij) naar Jurre. Hij tekende bij het verhaal ‘Treinreis 

met opa’, perfect de treinreis van opa en zijn kleinzoon, welke moesten stoppen omdat er een koe op 
de rails stond. 
 
Groep 4-5-6 moesten een verhaal schrijven over ‘super opa’ of ’super oma’. Julia uit groep 6 won de 
gouden griffel voor haar persoonlijke verhaal over haar super opa en oma. Ze had er zelfs een heel 
puzzel/spelboekje bij ontworpen. 
De gouden penseel ging naar Mandy uit groep 4. Zij had bij het verhaal ‘opa en oma leren dansen’ een 
schitterende opa en oma getekend die heerlijk stonden te swingen op de muziek van K3. 
 
Groep 7-8 moesten ook een verhaal schrijven over ‘super opa’ of ‘super oma’. In groep 7 had Maaike 
een heel persoonlijk verhaal geschreven over haar ‘super oma!!’ en in groep 8 had Thirza een geweldig 
‘super opa redt de diertjes’ verhaal verzonnen. Er viel niet te kiezen tussen deze twee super verhalen, 
dus beide dames hebben de gouden griffel meer dan verdiend. 
Voor de gouden penseel was er voorgelezen uit het kinderboekenweekgeschenk ‘Oorlog en vri-
chap’ van Dolf Verroen. De opdracht was een kaft voor het boek te ontwikkelen of een tekening te ma-
ken welke in het boek zou passen. Er waren hele mooie tekeningen bij, maar de tekening van Loïs zou 
zeker niet misstaan hebben als kaft voor dit indrukwekkende verhaal. Zij won terecht de laatste gou-
den penseel. 

    Een topafsluiting van een top Kinderboekenweek 2016! 
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PCBS Beemte 2 

Dierendag op PCBO De Diamant - Beemte 
 
Ook dit jaar was het weer genieten bij ons op school met dierendag. 
De foto’s spreken voor zich!!! Kijk ook zeker even op onze Facebookpagina voor nog veel meer foto’s. 

Groep 7-8 kamp in ‘Caitwickerzand’ 
 

Zoë 

We gingen naar het Aardhuis. Het is een groot huis met opzetten dieren. 
We gingen een speurtocht doen in groepjes. We gingen langs zwijnen en herten. Binnen in het huis kon 

je spelletjes doen en kon je info krijgen over de dieren in het bos. 
 

Sem 
De jongens telden af om de meiden kamer binnen te stormen voor een kussengevecht. Toen we bij 1 
waren kwamen zij onze kamer binnen met de juf. De strijdt was los. De meester kwam ook nog en hij 

tilde ons zo op. 
 

Stijn 
Collin had een lekke fietsband, we moesten die band vier keer over plakken. 

Collin en ik hadden dus privé les band plakkenJJJ. 
Maar na vier keer over plakken was de band nog lek, dus moesten Collin en Marco de volgende ochtend 

naar de fietsenmaker. 
(Vervolg op pagina 23) 



De Ratelaar - november 2016 - Pagina 21 

 

 

 

PCBS Beemte 3 

Dodehoek les groep 5/6/7/8 PCBO De Diamant - Beemte 
 
Chauffeurs van vrachtauto’s, bussen en andere grote voertuigen hebben geen 

zicht op verkeer rechts naast hun auto en pal voor en achter hun auto. Jaarlijks 
vallen er door de dodehoek rond de 10 doden en enkele tientallen zwaar gewon-
den te betreuren. Het doel van de ‘Dodehoek les’ is dit aantal tot 0 terug te bren-
gen. 
 
Dinsdagmiddag 11 oktober jl. stond helemaal in het teken van deze ‘dodehoek 
s’. Deze les werd gegeven door Veilig Verkeer Nederland. Met het lesprogramma 

‘Veilig op weg’ leerden de leerlingen wat ze het beste kunnen doen, als ze een 
bus, vrachtauto of landbouwvoertuig op straat tegenkomen. Met name deze twee 
laatsten zijn iets waar de leerlingen van onze school veel mee te maken krijgen. 
 

We begonnen in de klas met 
een dvd en een quiz, waarin de leerlingen leerden 

wat een dodehoek is en hoe ze veilig kunnen om-
gaan met grote voertuigen in het verkeer. Vervol-
gens speelden een deel van de groep met behulp 
van lesborden de praktijksituatie na en het andere 
deel van de groep mocht mee naar de vrachtwagen 
om te ervaren wat die dodehoek nou echt inhoudt. 
 
We hebben twee vuistregels geleerd: 
Ga nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er 
rechts en ruim achter. 
Houd meer dan 3 meter afstand aan alle zijden van 
de vrachtauto. 



De Ratelaar - november 2016 - Pagina 22 

 

 

 

PCBS Beemte 4 

 
OR PCBO De Diamant Beemte organiseerde ook dit jaar de Startactiviteit 
 

Wat een mooie start van het nieuwe schooljaar hebben we weer gehad! Het was natuurlijk heerlijk 
weer nog. Mede daardoor zat de sfeer er goed in. Er hebben zich 20 gezinnen ingeschreven. Mooi om 
te zien dat iedereen toch gedreven is om een prijs te winnen. De kinderen deden ook hartstikke goed 
mee. Onderweg was er een stop bij de Ramsbrug bij het Kanaal. Daar kreeg iedereen even wat drinken 
met wat lekkers erbij. Na een mooie route door het Beemters en Wenums landschap kwamen we uit-
eindelijk weer terug bij de school. Daar kreeg iedereen weer wat te drinken met een lekker hapje erbij. 
Nadat Ester en Martine alle formulieren binnen hebben gekregen werd de prijswinnaar bekend gemaakt 

en dat waren de fam. Hofman, fam. Lunneker en fam. Van Assen. Gefeliciteerd allemaal! 
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PCBS Beemte 5 

Rijk 
We gingen  fietsen naar de stad. We begonnen in de stad te lopen en iedereen ging naar de Intertoys. 
4 kinderen hadden een horloge gehaald die een beetje tegen water kon waaronder Rijk, Zoë, Thirza en 
Jaycie. Er waren ook heel veel knuffels gehaald. Er was een jongen en die heel veel kauwgom gehaald 
en dat was Wibe hij had heel veel jawbreakers en daarna en toen moesten we een heel eind terug fiet-

sen. 
 

Wibe 
Strand 

We zijn naar het strand geweest . We hebben in een meer gespeeld. 
En we hebben de meester nat gegooid en de meester was niet blij. 

Collin is op een bierdopje gaan staan en had veel bloed. 
Er was ook een soort draaiding en we gingen er aan hangen en de paal ging steeds schever staan. 

 
Thirza 

We gingen in het donker levend stratego doen. 
En toen waren we in het bos . er waren allemaal muggen. 

dus we gingen weer terug naar het huisje . de volgende dag gingen we in het licht met de juffen. 
Collin 

De  juffen kwamen: juf Mariët, juf Eliza, juf Monique. We gingen levend stratego doen. toen we terug 
kwamen was er eten op tafel het was macaroni met worst. Daarna gingen we de bonte avond houden, 
daar was een chubby bunny  challenge, een dorito roulette challenge en we hadden nog een spookver-

haal. Dat deden we met: Collin, Thirza, Stijn, Rijk, Sem, Wibe en meester Harm Jan. ☺☺☺ 
 

Jaycie 
We gingen op de terug weg naar de smallert,daar gingen we kanoën en van de waterglijbaan. We kre-

gen chips en drinken. Toen mochten we nog even verder spelen. En toen moesten we terug fietsen 
naar onze school. Iedereen was moe. 

 

Luc 
Op kamp hadden we best wel veel blunders gemaakt, ik vertel jullie nu de top 3 van alle blunders 
1: We waren macaroni aan het koken en we hadden de afzuigkap niet aangezet en dus ging het 

rookalarm af. 
2: We gingen naar het strand en toen waren we al het lekkers vergeten. Maar gelukkig werd het nog 

gebracht. 

3: Er zaten ook nog 3 gaten in de fietsband van Collin. 

(Vervolg van pagina 20) 
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Wie zijn deze dames? 

Forza Fiat, Nederlands competitiekampioen 2016 Super Sport 3,4 ton 

Deze foto  maakt onderdeel uit van de fototentoonstelling die samengesteld is door 
Frits Bouwmeester over de historie van Beemte Broekland. 

 De expositie vindt plaats op  
zondagmiddag 20 november van  13:00 tot 17:00 in dorpshuis “Ons Huus”.  

De vraag van Frits over deze foto is: “wie  (her)kent dames van deze foto?  
Graag een telefoontje naar Frits of bezoek de tentoonstelling. 
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Kidskerk 1 

 

Wist je dat er iedere tweede zondag van de maand KidsKerk is in het ge-

bouwtje bij de Wilhelminakerk? 

En dat wij dan altijd met een hele groep kinderen samen een heel gezellig 

uurtje beleven? 

Op een heel vrijblijvende manier beleven we de verhalen uit de bijbel, 

“samen gaan we op reis door de bijbel”. 

Vorig seizoen ging er een koffer mee en dit seizoen is het thema: vriend-

schap. 

De verhalen worden altijd op een hele mooie manier weergegeven, uitge-

beeld of gespeeld. 

Daarna gaan we samen aan de slag, we maken iets moois of gaan lekker 

naar buiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat we al gedaan hebben samen; geknutseld, bloemschikken, hutten ge-

bouwd van bamboe en zelfs met een echte parachute door de wei gerend. 

Elk jaar sluiten we het seizoen af met  een gezellige picknick. 

Jullie horen het al wel, 

wij hebben het heel fijn 

samen . 
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Kidskerk 2 

Iedereen is welkom, ook als je ouders niet naar de 

kerk gaan op zondagmorgen, laat je dan lekker 

brengen en ophalen. 

En natuurlijk mogen ouders ook gezellig blijven als ze 

dat leuk vinden. 

De KidsKerk leiding wil jullie ook ophalen hoor, geen 

probleem, laat het dan even weten. 

Komen jullie ook een keertje kijken? 

Elke tweede zondag van de maand in het wijkge-

bouwtje naast de Wilhelminakerk om 10 uur, behalve 

in november, dan de eerste zondag van de maand! 

 

Graag tot dan! 

 

Groetjes van de KidsKerk Leiding, 

 

Ria, Margriet, Caroline, Wilma, 

Alwine, Ester, Mirjam en Renate 
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Brede school Antonius De Vecht 1 

De dag van de duurzaamheid 
Diinsdag 10 oktober was het de Dag van de Duurzaamheid. De Antonius deed mee met de voorleesactie 
die onder meer door de Duurzame PABO georganiseerd werd. Anne Pannekoek, in het dagelijks leven 

Adviseur Duurzaam Ondernemen, las deze dag voor uit het boek ‘De Wereld van Plastic’ en vertelde de 
kinderen over de plastic soep in de oceanen.  
Daarna gingen de kinderen met elkaar in gesprek over hoe we verantwoorder met plastic om kunnen 
gaan en samen de aarde en de natuur kunnen helpen. 
De leerlingen kwamen met ideeën als samen de berm schoonmaken, meer prullenbakken op straat, 
plastic inzamelen om nog een keer te gebruiken, water uit de kraan drinken en de zee schoonmaken 
met grote vrachtboten.  
 

  
 
De dag van de duurzaamheid (door Jelte en Demian) 
Bij de dag van de duurzaamheid kwam Anne  
Pannekoek op bezoek. Zij heeft ons alles verteld over de 
duurzaamheid. Ze heeft ons verteld dat plastic heel 

slecht is voor het milieu.  
Ze heeft ook verteld dat plastic wordt gemaakt van 
aardolie. En ze heeft ons ook een verhaal voorgelezen 
van de wereld van plastic. Wij willen dat meer mensen 
goed met plastic omgaan. Want dan wordt de wereld 
een stuk schoner. En wij hebben ook nog een film geke-

ken en dat was heel leerzaam.  
 
 
De kinderen kregen een knikkertegel van gerecycled 
plastic. De tegel is gemaakt van ongeveer 3 kilo wegge-
gooid plastic: frisdrankflesjes, doppen, boterhamzakjes 
en kaasverpakkingen bijvoorbeeld. Na het vermalen en 
smelten daarvan vormt een metalen mal er een kleurrij-
ke stoeptegel met een knikkerkuiltje van. 
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Brede school Antonius De Vecht 2 

ProefMoesSoep-excursie Brede School Antonius de Vecht 
Op een prachtige nazomerdag midden in de oogsttijd in een gigantische moestuin je eigen groentesoep 
maken en opeten; de kinderen van de onderbouwunit van Brede School Antonius de Vecht genoten er 
met volle teugen van! 
 
Juf Jenneke, Juf Miranda en Juf Marije werken met 
de kinderen aan het project ‘van zaadje tot plant 
tot vrucht’. En een praktijkexcursie, in dit geval 
naar de Kleine Kaardebol in Zutphen, kan dan na-
tuurlijk niet ontbreken. De kinderen leerden ver-

schillende groenten en kruiden oogsten en deze 
verwerken tot een heerlijke groentesoep. Ook heb-
ben ze rogge geoogst en gezaaid, goudsbloemen-
zaadjes geplant, geleerd hoe een tomatenplant 
groeit en bloeit en verschillende kruiden geproefd.  
Kinderen laten stralen en leren door te ervaren zijn 
twee belangrijke doelen van de juffen. Een blik op 
de gezichtjes: missie geslaagd! 
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Brede school Antonius De Vecht 3 

 
Marc Overmars trapt af voor een nieuw speelplein in de Vecht 
 
‘Vroeger voetbalden wij op 
een pleintje zonder doeltjes. 
We haalden stiekem een 
tegel uit de bestrating en 
gebruikten die in onze wed-
strijdjes als mikpunt,’ zo 
vertelde Marc. Door een te-

gel om te schieten, nam hij 
symbolisch de aftrap voor 
een nieuw speelplein voor 
de Brede School Antonius 
de Vecht.  
 
 
Zaterdag 10 september was 
de officiële Kick-off voor de 
fondsenwerving om het 
speelplein te vernieuwen. 
We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde dag. Het 
was een hele drukte op het schoolplein, waar vooral veel ruimte in genomen werd door de kinderen op 
de kleedjesmarkt. Aan de start van deze dag werd er al bekend dat er door de “Vrienden van Anton-
nius’, verschillende sponsoren, Plaatselijk Belang de Vecht en de oudervereniging al ruim 7.000 euro is 
opgehaald. Dankzij de kleedjesmarkt, verloting, veiling en alle andere activiteiten is daar nog ruim € 

2400,- bij gekomen. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart om de tweede fase te realiseren, het aanleggen van het 

voetbalveldje. Voor de officiële start was namelijk al fase één uitgevoerd met het opnieuw beplanten 
van de plantenbakken voor de school.  
 
Kinderboekenweek 

Tijdens de kinderboekenweek zijn 
er diverse activiteiten georgani-

seerd om samen met de kinderen 
aandacht te besteden aan kinder-
boeken en het plezier dat je kunt 

beleven aan het lezen.  
 

De kinderen van St Martinus Bus-
sloo zijn op bezoek geweest in de 

Vecht om samen de schrijfster Jet-
te Carolijn van den Berg te ont-

vangen. 
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Weetjes van Yordan 

 

 
Wist je dat? mensen die geboren zijn in de herfst langer leven? Uit onderzoek blijkt dat mensen die in 

de herfst zijn geboren gemiddeld een half jaar langer leven dan mensen die in het voorjaar geboren zijn. 

 
Wist je dat? september de herfstmaand genoemd wordt? Tja, de reden dat deze maand zo genoemd 
wordt is omdat de herfst in september begint. Andere namen voor september zijn fruitmaand en gerst-
maand. 

 
Wist je dat? in de herfst het land bemest wordt? De oogstrijd is in de herfst. Uien, aardappelen, suiker-
bieten enzovoort moeten uit de grond gehaald worden. De grond moet hierna wat extra’s krijgen, de 
voedingsstoffen zijn in de producten gaan zitten, dus moet de grond bemest worden. 

 
Wist je dat? veel mensen spinnen koppelen aan herfst? Die associatie van spinnen en herfst klopt ei-
genlijk niet. Spinnen zijn er namelijk het hele jaar. Hoe komt het dan dat we bij spinnen vooral aan 

herfst denken? De spinnen zijn volwassen geworden en hierdoor dus gemakkelijker te zien. Spinnen wor-
den in het voorjaar of in het najaar volwassen (uitgezonderd enkele soorten die in de winter volwassen 
worden). Zodra het kouder wordt zie je steeds minder spinnen, ze kunnen namelijk niet tegen vorst en 
gaan op zoek naar een warme plaats. 

 
Wist je dat? dauw echt bij de herfst hoort? De nachten worden kouder, de grond koelt daardoor meer 
af. De waterdamp die onzichtbaar is en die in de warme lucht van de dag zit, condenseert tot dauw, wa-
terdruppels. 

 
Wist je dat? het verdwijnen van chlorofyl de oorzaak is van het verkleuren van de bladeren in de 
herfst? Het groen kleurende chlorofyl verdwijnt in de herfst. Eigenlijk zitten oranje en geel altijd wel in 
het blad, maar in de zomer kunnen je die kleuren niet zien omdat het groen kleurende chlorofyl er over 
zit. 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

P.S. Heeft u iets te 

vieren? Loop even 

binnen, dan kun-

nen we onder het 
genot van een kop-

je koffie uw wen-

sen en onze moge-

lijkheden bespre-

ken. 

Muziek in het Dorpshuis 

MUZIEK IN HET DORPSHUIS 
DOOR KALM'AN 
Helaas is op 6 november de 
laatst presentatie van ons 3-
luik " MUZIEK IN  ONS HUUS. 
" KALM ' AN " vindt het heel 
fijn om samen met liefhebbers 
van jazz en swingmuziek 
een paar gezellige uurtjes met 
u te beleven. De recensies 
waren goed. Wees erbij ! 

Ontmoet vrienden en beken-
den in ons gezellige Dorps-
huis. 
Hapje, drankje en een dansje 
voor de liefhebbers. Prima 
toch!!! 
Tijd: 15.00 - 17.00 uur. 
Toegang: gratis. 
We zien u op  6 november. 
 
Henk Kamphuis.    
h.kamphuis74@upcmail.nl 
055-3664809 

ONS HUUS   
In november staan weer verschillende activiteiten op het programma, zoals bijvoorbeeld de Ladiesnight, 
de boekpresentatie van het boek Trugge kieken door Frits Bouwmeester, workshops door Lavanda deco-
raties en een spetterende muziekavond voor de Vrienden van Totaal Los Live 2016. Op de website van 
Ons Huus en natuurlijk ook op facebook staan alle data vermeld. 

 
SNACK ACTIE MAAND NOVEMBER: Gezinszak patat (4 pers.) € 5,00 
 
Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kan men tijdens de openingstijden van de 

cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken)  van Ons Huus 
 
Openingstijden winterseizoen: 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 

Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur  
 
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.30 uur 
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 

 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
Tel. 06 2728 4949 

mailto:h.kamphuis74@upcmail.nl
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Kerkdiensten  

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

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

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

Woensdag 2 november de Allerzielenviering met pastor w. vroom 
Zaterdag 5 november Woord en communieviering met pastor W. Vroom 
Zondag 13 november Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 19 november Woord en communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 27 november Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zaterdag 3 december eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 

Woensdag 2 november om 19.00 uur de Allerzielenviering met pastoor P Daggenvoorde en de uitvaart-
vrijwilligers. 
Zondag 6 november Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde( terugkomviering communiekantjes) 
Vrijdag 11 november St Maartenviering om 19.00 uur  met pastor W Vroom 
Zondag 13 november Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 20 november Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 

Zondag 27 november eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 4 december Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
 
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken 
 
Locatieraad en pastoraatgroep 
Geloofsgemeenschap van de H Antonius 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 

November 2016: 
02 nov. 19.30 uur  Dienst met Ds. B.K. Kruit, Apeldoorn 
      Dankdag Gewas & Arbeid 
06 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
13 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 
20 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst   

     Gedachtenisdienst 
27 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. L. van Hilten-Matthijsen  
4   dec. 10.00 uur  Dienst met Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn  
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Sinterklaas in Ons Huus 

Hallo jongens en meisjes,  
 zoals elk jaar komen ook dit jaar 

Sinterklaas en zijn zwarte pieten 
ons een bezoekje brengen in het 

dorpshuis ‘Ons Huus’ in de Beemte. 
Zaterdag 3 december van 10 uur af 

tot 12 uur. 
Iedereen van 0 t/m 8 jaar mag komen. 
Papa, mama en/of opa en oma mogen natuurlijk ook ko-

men kijken. 
Bij een van onderstaande personen kun je, je opgeven. Dit kan 

tot uiterlijk 31 oktober. 
Lisette ten Have 06- 51 58 49 82 

Agnes Jansen 06- 38 64 82 32 

Emmy Meijer 06- 46 00 44 69 

Nieuw   Nieuw   Nieuw 
 

Workshop kerstkaarten maken. 
Onder het genot van een kop koffie/thee gaan we een leuke kerstkaart maken. 
Ik zorg voor alle materialen, zodat u een mooie kaart kan maken. 
U hoeft geen ervaring te hebben met kaarten maken. 

Meld je voor 17-11 aan en wees snel want vol=vol 
 
Datum         24-11-2016 
Tijd               13.30-16.00 
Kosten   € 10.00 per persoon* 

Plaats  Dorpshuis “Ons Huus” 
 

* dit is incl. alle materiaal, 2x koffie/thee met een koekje. 
( bij voldoende animo volgt herhaling in overleg) 

U kunt zich aanmelden in het Dorpshuis “Ons Huus” 
Maar u kunt ook bellen met Annette Stol 06-52432215 
 

Workshop kerstkaarten maken 
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Ouderraad PCBS de Beemte 

 

Deur- / graftakken 
 
 
 
 

Nog even en dan breekt de kerstperiode weer aan. Uiteraard gaan wij weer deur- / graftakken maken 
op school. Hiervoor zoeken wij weer ‘groen’ en dan met name skimmia, conifeer of nobilis. Als u de-

ze groene struiken in de tuin hebt staan en gaat snoeien, dan willen we u vragen of wij dat weer mogen 
gebruiken voor het maken van de deur- / graftakken. 
Verder willen u uitnodigen om zelf te komen helpen bij het maken van deze deur- graftakken. Op 
maandagavond 12 december zullen we de deur- / graftakken gaan maken in de school en rondbren-
gen. 
Als u belangstelling heeft voor een deur- graftak en/of het maken ervan, kunt met Gerdien, Fréda of 
Karlijn contact opnemen (zie onderstaande tel.nrs.) De prijs van een deur- / graftak is net als voor-
gaande jaren €13 ,- . 

 
 
Gerdien van der Mik   06-38229612 
Karlijn van Herksen 06-30886302 
Fréda Stegeman  06-23017111 

COLLECTE OPBRENGST :::::  FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN  2016 :::: 

BEEMTE-BROEKLAND, DE VECHT, E.O , 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  ::::: 963,58 euro :::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank, namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 

Opbrengst collectes 

Opbrengst Collecte Nierstichting 2016. 
 
In de derde week van september zijn de collectanten van de Nierstichting weer 
onderweg geweest en wellicht ook bij u aan de deur geweest. 
Alles bij elkaar heeft de collecte in het Rayon Beemte Broekland  € 650,-- opge-
bracht, een resultaat waar we heel erg blij mee zijn. Op deze manier komt o.a. 
de ontwikkeling van de draagbare kunstnier weer een stukje dichterbij!  

Een hartelijke dank aan de collectanten voor hun inzet maar ook dank ook aan 
iedereen, die deze collecte ondersteund heeft. 
Mocht u belangstelling hebben om volgend jaar in de collecteweek mee te lopen 
en op deze manier de Nierstichting te ondersteunen, dan is dat zeer welkom! 
Met name voor de omgeving Drostendijk,of rondom de oude Beemterweg, maar 
ook omgeving Bellertstraat missen wij nog een paar collectanten.  

U kunt zich opgeven bij Eva Tremel 06-24286164 
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Ratelaartjes 

 

 
 

 

 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  

deratelaar@gmail.com 

 

Op woensdag 16 november komt de kampioensbakker, Paul Berntsen uit Didam bij ons op bezoek. Hij zal 

over zijn beroep van bakker spreken. Het maken van brood en natuurlijk de hype van speltbrood. Ook brengt 

hij iets lekkers mee bij de koffie. Na afloop kunnen de dames een tasje kopen met allerlei lekkernijen voor € 

5.00 
Het zal een boeiende en smakelijke avond worden.  

Wat ook de moeite waard is om te vermelden is, dat ons bestuur versterkt is met een nieuw lid. Welkom Tiny 

Menting. We hopen op een fijne samenwerking.  

De avond begint om 20.00 uur in zaal de Groot. Introducés zijn welkom.  
Ook wil ik de kerstavond al melden op 14 dec. Een groep eigen leden zal deze avond organiseren. Leden krij-

gen een uitnodiging. 
Heeft u de nieuwe website al bezocht van onze vereniging. U kunt er informatie, en foto,s enz. vinden. U kunt 

nu rechtstreeks naar  www.zijactief.de-vecht.nl  
Groetjes Janny 

Zijactief de Vecht 

mailto:deratelaar@gmail.com
http://www.zijactief.de-vecht.nl
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Sportvereniging V en L De Vecht 

Lieke Hopman is eerste Speelster van de Maand bij 
Sv V en L! 
 
Afgelopen donderdag was het druk op de clubavond 

bij V en L in de kantine. Damestrainer Dick voor de 

Poorte had, samen met het dames elftal een tactiek 

verzonnen om de kantine weer wat voller te krijgen 

op deze avonden maar zeker ook na de wedstrij-

den... Het begon met het idee van de dames zelf 

om toch ook na de trainingen, net als de heren, 

even gezellig in de kantine na te kletsen. Om dat te 

bewerkstelligen werd het idee voor speelster van de 

maand geboren. Om een soort competitie te krijgen 

worden alle speelsters op 7 punten beoordeeld en 

dan moet je denken aan trainingsop-

komst,techniek,conditie,trainingscompetitie

(partijtjes onderling)en een publieksprijs. Tevens 

worden de dames beoordeeld volgens het profcoach 

systeem, een spelprogramma op internet en op ac-

tiviteiten in het belang van de vereniging. Te den-

ken aan kantinedienst en bv jeugdtrainingen ver-

zorgen. Tevens werd de voorbespreking voor elke 

wedstrijd gewijzigd in een kritische analyse achter-

af...zelf feedback geven op eigen prestaties. Nadat 

het idee enthousiast werd ontvangen is er door ver-

schillende commissies een prijs beschikbaar ge-

steld, deze maand was dat door sponsoren Kamp-

horst Administraties en Weteringse Broek.nl, dit als 

extra stimulans. En de eerste speelster die deze 

waardebon en bloemen, namens leider en trainer, 

in ontvangst mocht nemen was Lieke Hopman! Na 

deze clubavond volgen er meerdere, met telkens 

een nieuwe speelster van de maand en in mei zal 

dit leiden tot de speelster van het jaar. We houden 

u op de hoogte, en zeker van de wedstrijdresulta-

ten van deze dames, want hun competitie start was 

flitsend te noemen.  

Kastanjeboom De Vecht 

Kastanjeboom De Vecht weer in kerstsfeer op zaterdag 
10 december 
 
De Vecht - Op zaterdag 10 december wordt de grote kastanje-
boom in De Vecht weer omgetoverd tot een mega kerstboom 
waarvan de lampjes tot in de wijde omgeving te zien zijn. Elk 
jaar is het weer een mooi en gezellig moment!! Iedereen is van 
harte welkom om dit gezellige samenzijn mee te maken! 
 
Muziek, oliebollen, warme choco en gluhwein  
Het programma begint met een lampionnentocht. Kinderen die 

mee willen lopen met een lampionnetje, zijn welkom om 18.45 
uur op het schoolplein aan de Kerkstraat. Aangekomen bij de boom, zal deze onder het genot van mu-
ziek, een oliebol en een glaasje glühwein of warme chocolademelk ontstoken worden, uiteraard weer on-
der het toeziend oog van de Kerstman.  
 
Aangepaste afsluiting Kerkstraat 
Vanwege de veiligheid wordt de Kerkstraat (vanaf de school tot aan de brug) deze avond tussen 17.00 
en 22.00 uur afgesloten, voor zover dat nog niet is gedaan vanwege de wegwerkzaamheden! Parkeren 
kan bij V&L en aan de Beentjesweg bij De Groot. De kinderen en de kerstman kunnen dan veilig in een 
mooie lampionnenoptocht naar de kerstboom lopen.  
 
Welkom in De Vecht  
De avond wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang De Vecht e.o.  
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