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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland

WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 67 leden. Gelukkig was
het deze periode niet nodig om hiervan gebruik te maken.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep stuur dan een mailtje
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar. Wel moet je
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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

07-10 Rock Solid
16-10 Kalm’an Ons Huus
21-10 Halloween Aktief Ons Huus groep/Rock Solid
03-11 Buurt Preventieavond BBvBB
04-11 Lady’s Night Aktief Ons Huus groep
04-11 Rock Solid
06-11 Kalm’an Ons Huus
11-11 Boekpresentatie Frits Bouwmeester Dorpshuis
WhatsApp Buurtpreventiegroep
Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 67 leden. Gelukkig was
het deze periode niet nodig om hiervan gebruik te maken.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep stuur dan een mailtje
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar. Wel moet je
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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
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In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk
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Beste lezers,
De Ratelaar van oktober ligt voor u. De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. De bomen verliezen
langzaam hun bladeren, een prachtige tijd om het bos in te gaan om te wandelen en te zoeken naar
eikels, kastanjes en mooie roodbruine bladeren. De kinderen vinden dat altijd een feestje bij mij! Maar
de herfst is ook weer genieten van je huis, de lampen en kaarsjes mogen aan ’s avonds. Het wordt
weer frisser en in de avond sneller donker. Na een heerlijke zomer die we hebben afgesloten met een
paar hele mooie weken zijn ook de scholen weer begonnen en vindt u in deze Ratelaar leuke verhalen
waarin we lezen wat de kinderen allemaal hebben beleefd en geleerd.
Leuk om te melden is dat we een stagiair hebben bij de Ratelaar. Max Lunneker moet voor zijn opleiding een maatschappelijke stage doen en doet dit o.a. bij de Ratelaar. Max stelt zichzelf even voor:
“Ik ben Max Lunneker en ik ben 13 jaar en woon in Beemte Broekland. Ik loop mijn maatschappelijk
stage bij de Buurt- en Belangenvereniging en doe dit vanuit mijn school Sprengeloo. Ik help met verschillende activiteiten zoals de Halloweenparty, Sinterklaas en de Ratelaar. Mijn hobby’s zijn voetbal en
muziek, binnenkort sta ik tijdens de Halloweenparty achter de draaitafel. Jeugd uit de buurt kom allemaal gezellig langs! Informatie over deze avond leest u in deze Ratelaar.”
In de vorige Ratelaar hebben we u al verteld over het boek waar Frits Bouwmeester aan werkt over
Beemte Broekland en Wenum. Het boek is bijna af en de boekpresentatie van zijn boek ‘Trugge Kieken’
is op 11 november om 19:30 in dorpshuis Ons Huus. In de volgende Ratelaar hier meer over,
maar zet het alvast in uw agenda. U bent allen van harte welkom.
De eerste zondagmiddag in ons dorpshuis met de muziek verzorgd door Kalm ‘An was zeer geslaagd.
Er kwamen veel mensen gezellig een drankje doen terwijl ze van de muziek genoten en een hapje bestelden. Op 16 oktober zijn ze er weer om samen met u lekker te swingen. De toegang is gratis en naderhand kunt u meteen een hapje blijven eten in Ons Huus of een patatje meenemen. En zoals Max al
vertelde wordt er eind oktober voor de jeugd weer een griezelig Halloweenfeest georganiseerd door de
Aktief Ons Huus Groep. Verderop in de Ratelaar vind je een flyer met meer informatie. Meld je aan en
kom lekker griezelen in Ons Huus!
Het is ook goed om te zien dat er veel animo is voor het nieuwe Holhorster klompenpad. Heeft u het al
gelopen?? Ik zie veel wandelaars langs ons huis komen en velen van hen doen na afloop een drankje
op het terras bij Ons Huus. Het is een mooie wandelroute geworden. Dat kan ook niet anders, want we
wonen per slot van rekening in het mooiste stukje Nederland, vindt u niet?
Veel leesplezier gewenst!
Volgende nummer

Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

2016
Di 1 + wo 2 nov
Di 13 + wo 14 dec
2017

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

Di 31 jan + wo 1 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 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
Dag buurtbewoners,
Op zaterdagmiddag 10 september jl. gingen Ilona
en Marjan samen de fiets op richting Kraam 90
aan de Beemterweg. Namens de Buurt- en Belangenvereniging willen we nieuwe buurtbewoners
een Beemterbox aanbieden met daarin informatie
van verenigingen en bedrijven etc. in en rondom
onze buurtschap. En in samenwerking met Kraam
90 willen we de Beemterbox ontwikkelen om het
materiaal in te doen.
Daarna zijn we even verder gefietst net over het
Kanaal naar de opendag van de Wenum Hoeve, we
waren net op tijd voor de feestelijke opening van
het nieuwe winkeltje. Echt we hebben enorm genoten en wat is het leuk om eens in dit winkeltje
te gaan kijken. Een winkeltje waar je verschillende
streek- en eigen producten kan kopen, maar ook
een tussenstop voor een kopje koffie of thee met
iets lekkers. Maar ook vlees! Een enkele keer per
jaar wordt er een Hereford Os van de Wenum Hoeve geslacht. Slagerij Ter Weele uit Oene verpakt
dit vlees in vacuümverpakte pakketjes. Dus ga gerust eens langs. Openingstijden donderdag & vrijdag van 10.30 tot 15.00 uur.

dit te realiseren. Dit is voor ons allemaal een kans
de dorpskern de Beemte verder te ontwikkelen:
welke gebouwen staan er over 30 jaar?
Op 13 september is Saco naar het Dorpenplatform
in het Apeldoornse Stadshuis geweest. Het voornaamste onderwerp werd ingebracht door de
Stichting Breedband Noord Veluwe.
De stichting Breedband Noord Veluwe zet zich in
om breedbandverbindingen naar bewoners in het
buitengebied te brengen. Tijdens de presentatie
zijn we meegenomen naar een aantal succesvol
afgeronde projecten. Daar hebben de buurten zelf
een cruciale rol gespeeld om voldoende deelname
te krijgen, zodat het project tegen acceptabele
kosten realiseerbaar wordt. Buurtgenoten die zich
graag voor Breed Band in Beemte Broekland in
willen zetten kunnen zich melden bij de Buurt- en
Belangenvereniging.
Miek van den Pangaard heeft weer een mooie ledenkaart voor ons ontwikkeld met daarop prachtige foto’s van het klompenpad. U krijgt deze over
een tijdje samen met een machtigingsformulier
(als u die nog niet heeft ingevuld) in uw brievenbus.

Op 25 augustus waren er tafels in “Ons Huus” aan
elkaar geschoven om de groep veelal jongeren
met interesse voor een woning in de Beemte een
plaats te geven. Met medewerking van Arnold
Apeldoorn zijn zij op zoek naar mogelijkheden om

Binnenkort komt de wethouder voor zijn jaarlijkse
bezoek aan de Beemte. We hebben ook leden van
het bestuur van “Ons Huus” uitgenodigd deel te
nemen aan dit overleg. Zij houden een belangrijke
functie voor de gemeenschap in stand.
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Van de bestuurstafel
U heeft misschien al in een aantal edities van de
Ratelaar tevergeefs gezocht naar nieuws van het
bestuur van de dorpshuisvereniging. Het is natuurlijk niet zo dat er helemaal niets gebeurde in het
dorpshuis. Gelukkig niet. In het dorpshuis zijn tal
van feestjes en activiteiten gehouden in de afgelopen maanden. Ook fietsers, Klompenpadwandelaars en campinggasten wisten Ons Huus te vinden.
Ben en Gina hadden het bij toeren razend druk. En
ook de klussers zijn een aantal zaterdagen druk
geweest en pleegden klein onderhoud. Wij als bestuur zijn wel wat minder actief geweest in de afgelopen periode. We hebben natuurlijk vakantie
gevierd maar we hebben ook de frequentie van de
vergaderingen naar beneden bijgesteld. We vergaderen nog maar één keer per maand; in principe op
iedere derde woensdagavond van de maand. Dat
bevalt ons goed. We weten inmiddels ook duidelijk
van elkaar wie welke bestuurstaken oppakt en via
Whatsapp en e-mail houden we tussendoor contact
en kunnen we, waar nodig, snel schakelen en
eventueel actie ondernemen.
Nu het nieuwe vergaderseizoen weer is begonnen
hebben we u ook weer wat te melden. We zijn nog
altijd drukdoende om voldoende financiële middelen te verkrijgen en te houden om acuut noodzakelijk én toekomstig onderhoud te kunnen realiseren.
We blijven hierover bijvoorbeeld in gesprek met de
gemeente maar zullen ook weer gaan proberen om
geld uit subsidiepotjes te verkrijgen bij de provincie
en bijvoorbeeld het Oranjefonds. Het blijft lastig en
eigenlijk een constante ‘strijd’. Het is soms best
frustrerend dat geld, ook voor ons bestuur, zo’n
belangrijke rol inneemt tijdens onze vergaderingen.
We moeten steeds maar weer creatieve oplossingen proberen te verzinnen voor onze beperkingen
als het gaat om het budget. Ook de Aktiefgroep en
Ben en Gina blijven proberen om nog meer activiteiten te ontplooien in het dorpshuis en het zou het
mooiste zijn wanneer we er een aantal betalende
vaste gebruikers bij krijgen. Het moge duidelijk zijn
dat er veel mogelijk is in het dorpshuis en dat de
verschillende ruimtes voor verschillende doeleinden
te gebruiken zijn. Heeft u vergaderruimte nodig of
een ruimte voor het geven van workshops of sportieve activiteiten (denk ook aan het sportveld!) : ga
eens in gesprek met ons of de beheerder!
Wij, als bestuur, zijn onlangs in gesprek gegaan
met het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging. We spreken elkaar dikwijls onder informele
omstandigheden en weten ook vaak wel wat er
speelt in beide besturen maar we hebben besloten
dat we toch behoefte hebben aan regelmatig
‘officieel’ contact (minstens 2 keer per jaar zullen
we een vergadering beleggen). Het dorpshuis is
immers het hart van de vitale kern van Beemte
Broekland zoals de buurt- en belangenvereniging

die voor ogen heeft. We kunnen elkaar ook helpen
en door samen te spreken over wat speelt in het
dorp komen we ook weer tot ideeën die het dorpshuis en Beemte Broekland in het algemeen ten
goede kunnen komen. Samen streven we ernaar
om het woongenot en de leefbaarheid zo optimaal
mogelijk te houden of te versterken. Samen staan
we ook sterker in ons contact met de gemeente.
Tijdens het bezoek van wethouder Nathan Stukker
en een aantal ambtenaren aan het dorpshuis (op
23 september jl.) werd goed duidelijk dat de gemeente het prettig vindt dat we samenwerken en
dat ze gezamenlijke initiatieven van de beide besturen zeker aanmoedigen en graag willen ondersteunen. Ze zagen met eigen ogen dat het dorpshuis, mede dankzij de financiële bijdrage van de
gemeente, echt is opgeknapt. En ook al zien ze
graag dat we onze eigen broek ophouden, ze begrijpen ook dat sommige aanpassingen (zoals bijvoorbeeld het realiseren van een mindervalidentoilet) misschien wel een te grote hap uit
ons budget nemen. Toen ook het bestuur van de
buurt- en belangenvereniging aangaf dat ze hun
zorgen uitspreken over het toenemende aantal senioren dat wellicht in de toekomst zorg nodig heeft
in Beemte Broekland, en toch graag hier wil blijven
wonen, en dat daar wellicht bijvoorbeeld een vorm
van dagbesteding voor nodig zou kunnen zijn (om
mantelzorgers te ontlasten bijvoorbeeld) werd eens
te meer duidelijk dat het dorpshuis een prima plek
daarvoor is en dat een aangepast toilet dan toch
echt noodzakelijk is. Zomaar een voorbeeld van
waar we samen sterk in kunnen staan.
‘Samen sterk’ geldt ook, en we kunnen het niet
vaak genoeg benoemen, voor het onderhouden van
het dorpshuis. Gelukkig zijn er altijd een aantal
mensen die op de eerste zaterdag van de maand
ons komen helpen maar er blijven helaas nog
steeds klussen liggen. We hebben, om de mensen
die het niet handig vinden om op zaterdag te komen of die liever alleen of met z’n tweeën aan de
gang gaan, een klussenlijst achter de bar in de foyer opgehangen. In samenspraak met Ben kunt u,
wanneer het u uitkomt, een klus van dit lijstje oppakken. Als u het leuk vindt: ga gerust uw gang!
De komende maand staat, naast onze ‘normale’
vergadering de algemene ledenvergadering op de
agenda. Alle besturen van de verenigingen die lid
zijn van de dorpshuisvereniging zijn uitgenodigd
om te komen en om samen het afgelopen jaar en
onze toekomstvisie te bespreken. Iedere keer weer
een nuttige maar ook gezellige avond.
We ‘spreken’ u weer in de volgende Ratelaar! Tot
dan!
Met vriendelijke groet,
Mettie, Toon, Henk, Arnold en Jacintha
infodorpshuisbb@gmail.com / www.onshuus.nl
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IJsvereniging Beemte Broekland

UITNODIGING ALV IJSVERENIGING
Voor alle leden van de IJsvereniging
(en alle mensen die op het punt staan om lid te worden):
U bent van harte welkom op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering!
Wanneer
Waar
Tijd

:
:
:

20 oktober 2016
Ons Huus, Beemterweg 25a
20.00 uur

Graag tot ziens op 20 oktober én hopelijk op de schaatsen op het kanaal in de strenge winter van
2016/2017! We dragen graag ons steentje bij aan uw schaatsplezier!
U kunt ons (voor vragen, opmerkingen óf om u aan te melden als lid) bereiken via ijsverbb@gmail.com
of via 055 3121520.

Wandelen
Beste lezers,
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Joop Achterkamp van de Kraaienjagersweg. Ik doe veel
voor de wandelsport, zoals de avondvierdaagse
Apeldoorn en de 4daagse Apeldoorn.

doorn 270 personen. Dit is voor het eerste jaar een
heel mooi resultaat, vooral om dat dit een doelgroep is die niet al te gemakkelijk uit de stoel is te
krijgen. De resultaten zijn zeer goed, diverse mensen gebruiken minder medicijnen voor de bloeddruk, minder medicijnen voor de diabeet patiënten,
Dit jaar zijn we in Apeldoorn gestart met de diabe- of sommigen zijn helemaal van de medicijnen af,
tes wandel Challenge, in samenwerking met de Bas mensen zijn afgevallen, voelen zich beter in hun
van Goor stichting die dit landelijk regelt. Van uit
vel zitten, gezonder, meer energie, al met al een
Apeldoorn zijn we gestart op 13 locaties, het Kris- zeer mooi resultaat.
tal, Victoria Boys, de Groene Hoven, in de Maten,
Ugchelen, in Zuid, Beekbergen, Loenen, KlarenHier willen we volgende jaar mee door gaan, maar
beek Hoenderloo, Centrum, De Heze en in Vaasdan moet er eerst veel geregeld worden. 15 oktosen.
ber is de laatste dag voor dit project. Wij willen
proberen om in Apeldoorn op enkele plaatsen door
De bedoeling is om mensen die nog geen diabeet
te gaan. Bij het Kristal (vrijdagmorgen 10.00 uur)
patiënt zijn, om te helpen te voorkomen dat ze
en Victoria Boys (dinsdagmorgen 10.00 uur) kon
diabeet worden. Die het al wel hebben proberen er men al wekelijks wandelen. Bij de Groene Hoven
van af te komen. We hebben het over diabeet type (Koninginnelaan) willen we ook door met een
2. Type 1 gebruikt elke dag al medicatie, wandelen groepje, we hebben daar elke woensdagmiddag
is een zeer goed middel om dit te voor komen. We gelopen, ongeveer 5 km. We hebben al wel afgezijn in de 2e week van mei gestart op die 13 locasproken dat dit op verschillen plekken kan zijn, dus
ties, ieder week ongeveer 1 uur lopen met elkaar, ook in Beemte Broekland
bij de meeste locaties met medische begeleiding.
Zijn er mensen die een keer per week met ons
We zijn nu bijna aan het einde van dit programma, mee willen wandelen op de woensdagmiddag 13.00
15 oktober hebben we nog een gezamenlijke wan- uur. Opgeven kan per Mail of via de telefoon.
deldag bij Paleis het Loo, hier komen alle deelneJoop.achterkamp@hetnet.nl
mers van heel Nederland bij elkaar. Totaal hebben Tel.06-22305201
er ongeveer 2750 personen mee gedaan in Apel-
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Ouderensoos
Vol goede
moed zijn we
het nieuwe
seizoen weer
begonnen. We
mochten zelfs
weer een
nieuw lid welkom heten. De
1ste dinsdag in
september waren we uitgenodigd door
Annelies en
Mart aan de
Vellertweg.
Het was mooi
weer, de zon
scheen volop
en we konden
met z’n allen
heerlijk buiten
zitten in hun
prachtige tuin. We werden ontvangen met een gezellige High Tea. Daarna mochten we de tuin bezichtigen en onder een tunnel doorlopen met flespompoenen. Heel apart! Toen gingen we zelf aan het
werk. We kregen allemaal een uitgeholde pompoen, bloemen en takjes uit de tuin en het resultaat
was een heel mooi herfststukje. Tot slot bedankten wij Annelies en Mart (en ook twee dochters) voor
al het werk en hun gastvrijheid.

De
Soosmiddag
en worden
gehouden
altijd
op de
1ste
dinsdag
in de
maand
van
14.30 –
16.30
uur in
het
dorpshuis
Ons
Huus.
Bep,
Bea,
Dinie
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PCBS Beemte 1
PCBO de Diamant -Beemte

een echte groep gaan vormen. Iedereen moet zijn/
haar plekje erin vinden. Deze fase wordt ook wel
Uitgerust zijn we het nieuwe schooljaar weer be‘storming’ genoemd. Om op een positieve wijze ingonnen! De eerste schooldag zijn we begonnen met vloed uit te oefenen op de groepsvorming doen de
koffie, thee of limonade om elkaar weer op ontjuffen en meester dagelijks meerdere activiteiten
spannen wijze te ontmoeten. Wat fijn om elkaar
die erop gericht zijn de kinderen te helpen hun eiweer te zien!
gen plekje in de groep te vinden. Bijvoorbeeld: Ga
Ook de jaarlijkse startactiviteit was weer een groot op volgorde van kleur haar staan, van donker naar
succes! Wederom zat het weer (zonovergoten) mee lichte kleur haar. Om ouders een idee te geven wat
en mochten we tijdens het fietsen genieten van de hun kinderen ervaren, hebben wij aan het begin
mooie omgeving. Dankzij de OR hebben we met
van de ouderavond een van deze activiteiten samen
elkaar een fijne avond gehad.
met ouders gedaan. Daarna hebben alle ouders van
Na 6 weken vakantie te hebben gehad is het altijd
hun eigen juf/meester informatie gehad over wat
weer even wennen. Door het doorschuiven zijn de
hun kind(-eren) dit jaar te wachten staat. En zo is
groepen iets veranderd. Zo’n nieuwe groep is altijd iedereen weer klaar voor het schooljaar!
een beetje wennen. Een groep kinderen moet weer

Fris van start in groep 1/2/3
Met het overgaan van groep 3 naar groep 4 en het afscheid van Tom, Lotje en Maya hadden we nog
maar 10 kinderen over in groep 1/2/3. Gelukkig hebben Niek en Jens in groep 2 versterking van Danil
gekregen. De dames van groep 1 moeten nog even wachten op nieuwe instroom, maar in de eerste helft
van 2017 komen er in ieder geval 3 jongens en 1 meisje bij.
En dan hebben we natuurlijk onze nieuwe, enthousiaste groep 3. We zijn anderhalve week op weg, maar
deze 4 kanjers weten al precies wat de bedoeling is. Er wordt knap gerekend met bussommen en de
woorden ik, maan, roos en vis worden al moeiteloos gelezen. Dagtaken worden keurig afgetekend, de juf
had al het gevoel wel naar huis te kunnen! Natuurlijk is er elke dag ook tijd om even lekker te spelen,
want ook groep 3 is erg blij met onze vers gevulde watertafel.
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PCBS Beemte 2
Startactiviteit
Zoals ieder jaar zijn we het schooljaar gestart met een fietspuzzeltocht.
Ouders van de ouderraad hadden ook dit jaar weer een nieuwe en verrassende fietstocht in elkaar gezet.
In groepjes fietsten ouders en kinderen door het mooie Beemte en Wenum.
Een pauze met koffie/thee, drinken en wat lekkers bij de Ramsbrug en daarna weer verder.
Teruggekomen bij school was er ook weer wat te drinken en wat te snacken. En natuurlijk veel gezelligheid. Altijd leuk om met ouders, kinderen en leerkrachten bij elkaar te zijn!
Zodra de laatste groep binnen was werden de antwoorden gecontroleerd en de prijzen uitgereikt.
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PCBS Beemte 3
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PCBS Beemte 4
Groep 4/5/6
Het jaar zijn we goed begonnen en we zijn al weer een beetje gewend aan elkaar en het werken in de (nieuwe) groep.
Alle vakantieverhalen met elkaar gedeeld en langzaamaan worden we een echte groep.
Spannend als je in groep 4 zit en naar een ander lokaal gaat. Ineens is het dan echt, maar wat doen ze het goed!! Ze hebben er
allemaal zin in.
De regels en afspraken voor een gezellige klas hebben we met elkaar besproken en iedere week staat een regel centraal. Dit jaar
willen we ook iedere week een kind centraal stellen. Dit wordt onze diamant van de week. De foto van deze diamant wordt dan
centraal in de klas opgehangen. De kinderen bedenken complimenten voor deze diamant die we ophangen bij de foto.
We zijn begonnen met voorlezen in het boek van Pluk van de “Petteflet”, ook kinderen die het boek al kennen, kruipen weer helemaal in het verhaal.
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PCBS Beemte 5

De kanjers van groep 4,5 en 6!!
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PCBS Beemte 6
Vliegende start voor groep 7/8
De zomervakantie ligt al weer een week achter ons.
Groep 7/8 heeft een vliegende start gemaakt. De
eerste week hebben we regelmatig tijd besteed aan
de groepsvorming. Zo hebben we spellen gespeeld
en een heerlijke watermiddag gehad.
Toch wel weer even vreemd zo aan het begin van
een nieuw schooljaar. We hebben ineens een hele
andere groep 7/8. Er zijn dit jaar maar 12 leerlingen. Groep 7 bestaat uit 3 meiden en groep 8 bestaat uit 3 meiden en 6 jongens. Dat was de eerste
dagen wel even wennen voor de juf, ze dacht
steeds dat er een aantal kinderen misten.

pen zo dicht mogelijk bij onze doelen te komen. Nu
al merken we dat er een hele goede werksfeer is,
dat er al heel veel rust en concentratie is. Nu volhouden!
Het eerste, maar ook het laatste jaar op basisschool “De Diamant – Beemte.” Ze hebben er zin
in.
Een nieuwe groep 8, dus ook een nieuwe groep 7.
Drie geweldige meiden die de verdeling jongenmeisje in de bovenbouw komen rechttrekken. Fantastisch om te zien dat ze zo snel al onderdeel van
de groep zijn. Het was toch best wel even een klein
beetje spannend om dit jaar in de bovenbouw terecht te komen. Ja, ze kennen de groep van vorig
Op de middagen zitten we met groep 6/7/8 of jaar… maar het is ze allemaal ontzettend meegevalgroep 5/6/7/8 bij elkaar. Dan zijn we dus met 14 of len. Sterker nog, ze hebben juist ongelooflijk veel
22 kinderen. We krijgen dan Engels, studerend le- zin in het komende schooljaar. “Kom maar op!”
zen, wereldoriëntatie, verkeer, muziek, Topo, geschiedenis, crea en gym.
Het samenwerklokaal
Er zijn dit jaar wel wat dingen veranderd: zo heb- In de school werken we ook dit jaar in het samenben we op dinsdag en donderdag gymles van juf werklokaal. Hoe gaat dat ook alweer?
Remke, juf Eliza helpt ons op de samenwerkplek, In het lokaal staan computers en tafels waar de
we krijgen op donderdag en vrijdag ook les van leerlingen aan werken. De onderwijsassistent (juf
meester Harm Jan en juf Mariët is er op vrijdagmid- Eliza) begeleidt de leerlingen. Elke week vullen zij
dag.
een weektaak in en werken hieraan in het samenwerklokaal. Op hun weektaak staan opdrachten
Een nieuw jaar, een nieuwe groep 8. Een spannend waar de leerlingen aan moeten werken, dit kan zijn
jaar voor sommigen. Iedereen weet eigenlijk al wel een taal- of rekenopdracht, etc. De leerlingen wernaar welke school hij/zij wil gaan. En iedereen ken samen of zelfstandig in het lokaal om ervoor te
heeft al aangegeven wat het adviesdoel is. We gaan zorgen dat de weektaak afkomt. Daarna kiezen ze
er heel hard aan werken om deze doelen te beha- van hun weektaak uit keuzewerk.
len. We hebben elkaar ook beloofd, elkaar te hel-
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Oranjevereniging Beemte Broekland 1

Oranjefeest Beemte Broekland 2016
Voorbereidingen
Op 12, 13 en 14 augustus jongsleden heeft
de 69e editie van het Oranjefeest in Beemte
Broekland weer plaatsgevonden. Het bestuur van de OVBB kijkt terug op een zeer
geslaagde editie van het Oranjefeest.
In de week voorafgaand van het Oranjefeest is er door de vele vrijwilligers hard gewerkt om het
feestterrein en feesttent gereed te maken. Naast alle gebruikelijke werkzaamheden is er dit jaar hard gewerkt aan
het verbeteren van de entree van de tent. Nadat de opbouwweek op donderdagavond traditioneel werd afgesloten met een gezellige avond voor alle opbouw- en commissievrijwilligers, kon het Oranjefeest op vrijdagmiddag
van start gaan.

Vrijdag 12 augustus
Op vrijdagmiddag 12 augustus werd het Oranjefeest geopend door de senioren van Beemte Broekland
en omstreken. Ook dit jaar kwamen er weer veel 50+ ers op deze middag af. Na een woordje van de
voorzitter werd er afgetrapt met het Wilhelmus. De rest van de middag werd verzorgd door ‘Een komische noot’ en ‘Henri Steneker’. Het was een gezellige middag, die voor enkelen tot vroeg in de avond
door is gegaan…

Op vrijdagavond werd de eerste
feestavond verzorgd door
‘Daylight Superband”. Deze
avond werd bezocht door 200
mensen die er samen met de
band een mooi feest van hebben
gemaakt!

De Ratelaar - oktober 2016 - Pagina 27

Oranjevereniging Beemte Broekland 2
Zaterdag 13 augustus
Op zaterdag stond vanaf
09.00 uur het ontbijt klaar
voor de deelnemers aan de
optocht. Dat de ontbijtcommissie elk jaar weer fantastisch werk levert is goed te
merken aan de opkomst tijdens het ontbijt. Dit jaar was
er voor de kinderen zelfs een
apart ontbijt geregeld.
Ook dit jaar waren er tijdens
de optocht mooie wagens te
zien van vriendengroepen,
buurtgemeenschappen, bedrijven en verenigingen, Ook
reden er weer oldtimers mee.

Na de optocht verzamelden de wagens zich op het feestterrein en vond de
prijsuitreiking plaats in de feesttent. De onafhankelijke jury benoemde dit jaar
de Beemte School als winnaar.
Op zaterdagmiddag was het tijd voor de kinderspelen. Het weer was zonnig en
droog en vele kinderen hadden de weg naar het feestterrein gevonden. De
Commissie Kinderspelen heeft gezorgd voor leuke en afwisselende spelletjes,
waardoor de kinderen een gezellige en sportieve middag hebben gehad! Aansluitend werden de oranje ballonnen weer losgelaten. Binnenkort laten wij weten welke ballon de meeste kilometers heeft afgelegd.
Rond 15.30 uur vond er een nieuwe editie van Beemte’s Best Next Minikraanmachinist plaats. De mannen uit Beemte Broekland en omstreken streden op
de minikraan om de 1e plaats. Dit jaar konden de punten verkregen door eendjes op te vissen. Er werd zo hard gestreden dat het noodzakelijk was om tussendoor reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Dit jaar wist Frans Schimmel
de winst te pakken.
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Oranjevereniging Beemte Broekland 3
Op de zaterdagavond maakte de
´Hike´ samen
met ‘DJ Jeroen’ er
een onvergetelijk
topfeest van. Deze avond was erg
gezellig en goed
bezocht met een
ruime 600 bezoekers.
Zondag 14 augustus
Zondagmiddag
was het weer tijd
voor de zeskamp.
Ook dit jaar werkte het weer mee.
De teams ver-

maakten zich goed met de verschillende
spellen die waren voorbereid door de Commissie Zeskamp (Een commissie die er
overigens dit jaar puik uitzag in hun nieuwe shirts). Het team ‘Bende van Ellende’
liet dit jaar de andere teams achter zich en
ging er met de winst vandoor.
Het feest werd vervolgens voortgezet in de
feesttent. De band ‘X-plain’ zorgde voor de
muziek samen met DJ Bart. De creativiteit
van de zeskampcommissie zorgde nog
voor enig spektakel in de feesttent, maar
de constructie bleek niet helemaal stabiel
waardoor het een korte editie was van ‘blij
dat ik glij’.

Afbouwen
Op de maandagochtend stonden er ruim
15 trouwe vrijwilligers klaar om het feestterrein op te ruimen. Op maandagmiddag
zag het terrein er weer opgeruimd en netjes uit en werd de week in stijl afgesloten.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en gezellig Oranjefeest 2016. Wij
willen daarom alle bezoekers en alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor het
succesvol maken van dit feest. Op naar de
70ste editie!
Het bestuur van de Oranjevereniging
Beemte Broekland
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Moppen van Max
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor iets dat je niet
gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan
hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo
hoort het in het leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt:Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet
gedaan.
Er loopt een man door het bos, toen kwam er een eekhoorntje aan.
En die achtervolgde hem helemaal tot aan het eind van het bos.
De man roept boos: "Waarom achtervolg je me steeds??"
Het eekhoorntje zegt: "Ik heb nog nooit z'n grote eikel gezien!"
Kim is in het water gevallen. Gelukkig komt Rosa haar redden. ‘Kun je niet zwemmen?’
vraagt Rosa. ‘Jawel, maar er staat een bordje verboden te zwemmen.’
Waarom kruipt een oen altijd op zijn knieën door de winkel? Antwoord: Om de laagste prijzen te zoeken!
Jan, Henk en Peter doen een bier drink wedstrijd.
je mag niet naar de wc degene die als laatste over is wint
na 20 liter moet Henk plassen Henk is af!
na 30 liter moet Jan Plassen Jan is af!
Peter heeft al 50 liter op en moet nog niet plassen Henk en Jan gaan vragen hoe hij het zolang volhoud
Peter zegt: Ik ben niet dom ik heb een luier om!!
Zitten drie mannen in een café – Zegt de eerste man : “Mijn vrouw is net een Jaguar, zo
mooi en gestroomlijnd.” Waarop de tweede man zegt: “Mijn vrouw is net een Volkswagen
Golf, zo zuinig en betrouwbaar.” Zegt de derde man: “Mijn vrouw is net een Brandweerwagen : doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat”
Lotje schrijft vanuit de gevangenis aan haar vriend: ‘Bedankt voor de vijl die in het brood
zat. Ik heb nu de mooiste nagels van het hele blok…’
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De Kap
Op 8 juni mocht ik tijdens een bijeenkomst over
mantelzorg in het dorpshuis iets vertellen over wat
de Kap doet en kan betekenen voor mantelzorgers.
De aanwezige mantelzorgers zeiden na afloop: “Dit
zouden meer inwoners van ons dorp moeten weten.
Kun je niet een stukje in de Ratelaar schrijven? Dat
leest iedereen!”
Natuurlijk wil ik dat. Maar laat ik mij eerst even
voorstellen. Ik ben Karin Fennes en werk als mantelzorgconsulente bij de Kap.
De Kap
De Kap is een organisatie voor informele zorg en
biedt al meer dan 45 jaar hulp en ondersteuning in
de thuissituatie. Wij zetten vrijwilligers in bij mensen die zelfstandig wonen, geen of onvoldoende
beroep kunnen doen op hun sociale netwerk en onvoldoende financiële middelen hebben om hulp in te
kopen. Daarnaast ondersteunen we mantelzorgers
in de zorg voor een zieke of hulpbehoevende naaste
zoals een partner, ouder of kind. Vrijwilligers en
mantelzorgers vormen samen de informele zorg.
Onbetaalbaar, maar goud waard!
Hulp van de Kap
Sommige hulp is heel praktisch: kleine klusjes in
huis of tuin, vervoer of begeleiding, boodschappen
doen, ondersteuning bij thuisadministratie. Daarnaast bieden we ook sociale steun: vrijwilligers komen voor een praatje, samen wandelen, een kopje
koffie drinken. Ook zetten we zorgvrijwilligers in bij
mensen met dementie, chronisch zieken, kinderen
met een beperking of terminaal zieken. Dit doen we
om mantelzorgers te ontlasten. We bieden rouwbegeleiding aan mensen die hun partner hebben verloren door bezoekvrijwilligers in te zetten, koffieochtenden en gespreksgroepen te organiseren. En
tot slot zetten we ook maatjes in om kwetsbare
mensen gedurende een periode een steuntje in de
rug te bieden.
Wat je moet doen om hulp te krijgen
Mensen kunnen altijd zelf naar de Kap bellen maar
soms komt een aanvraag ook via een hulpverlener
bij ons binnen. Dan wordt eerst beoordeeld of deze
vraag bij ons op de juiste plaats is. Als dat zo is
worden de vraag en de persoonlijke gegevens geregistreerd. Daarna wordt de vraag in behandeling
genomen. Afhankelijk van de soort vraag zal er
eerst een vrijwillige coördinator op huisbezoek komen. Hij/zij bespreekt de wensen en mogelijkheden. Vervolgens maakt de coördinator een match
met een vrijwilliger. Na een kennismaking worden
samen afspraken gemaakt en kan de inzet beginnen. Bij kortdurende of eenmalige hulpvragen, bijvoorbeeld vervoer, een klusje of werk in de tuin,
wordt er direct een vrijwilliger ingezet.
Samenwerken
De Kap is zeker niet de enige vrijwilligersorganisa-

tie in Apeldoorn. We werken met verschillende andere organisaties samen. Sinds kort is dat zichtbaar
via de website www.ertoe-doen.nl. Het mooie hiervan is, dat mocht een hulpvraag niet bij ons passen, we u altijd verder kunnen helpen.
Daarnaast werken we ook samen met de zorg- en
welzijnsorganisaties in Apeldoorn. Het is ondoenlijk
om hier alle organisaties te noemen, maar we werken bijvoorbeeld voor de Dag van de Mantelzorg
ook samen met organisaties als Markant en CODA.
Vrijwilliger worden
We hebben zo’n 650 vrijwilligers in ons bestand
maar kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken.
Omdat je terecht kunt voor heel divers vrijwilligerswerk, kunnen we ook veel verschillende mensen
met verschillende talenten gebruiken. Je moet het
vooral leuk vinden om iets te betekenen in de
thuissituatie van een ander. Je werkt bijna altijd
één op één en bent eigenlijk heel zelfstandig als
vrijwilliger bij ons.
Als mensen belangstelling hebben zijn ze iedere
derde donderdagochtend van de maand van harte
welkom bij onze informatiebijeenkomst voor nieuwe
vrijwilligers. We leggen uit wat de Kap doet, wat je
als vrijwilliger kunt verwachten en wat wij van vrijwilligers verwachten. Er zijn ook altijd ervaren vrijwilligers aanwezig die iets vertellen over hun werk.
Als je besluit vrijwilliger te worden dan volgt er een
kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk
dat iemand dat werk doet wat hij/zij graag wil doen
en wat bij hem/haar past. Alle nieuwe vrijwilligers
krijgen een introductiebijeenkomst aangeboden en
sommige afdelingen, bijvoorbeeld die van de zorgvrijwilligers, bieden een basistraining aan. Neem
vooral ook een kijkje op onze site www.dekap.nl.
Bellen met een van de coördinatoren kan natuurlijk
ook. We zijn bereikbaar op 055 529 55 20.
Mantelzorg is een ander verhaal
In tegenstelling tot vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om mantelzorger te worden. Zij
zorgen meer dan acht uur per week en/of langer
dan drie maanden voor iemand uit hun naaste omgeving die door een beperking, ziekte of ouderdom
ondersteuning nodig heeft. Dat kan een partner,
ouder, kind, broer of zus, vriend of buur zijn.
Het gaat ons er vooral om dat mantelzorgers vitaal
blijven. Dat ze hun mantelzorgtaken kunnen blijven
combineren met de zorg voor een gezin, betaald
werk en een eigen sociaal leven. Dan blijkt een luisterend oor heel belangrijk te zijn. Maar ook goede
informatie over het aanbod van zorg, vervangende
zorg, inzet van vrijwilligers en vakantiemogelijkheden.
In de wirwar van wet- en regelgeving zien ze soms
door de bomen het bos niet meer. Eén van onze
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mantelzorgconsulenten/makelaars kan heel praktisch wat uit handen nemen, door een indicatie aan
te vragen, mee te gaan naar een Keukentafelgesprek, te bemiddelen tussen instanties of door met
een werkgever in gesprek te gaan. Daarnaast bieden we themabijeenkomsten, cursussen en gespreksgroepen aan. Om nieuwe energie op te doen
en om in een gezellige sfeer met andere mantelzorgers in contact te komen zijn er ontspannende activiteiten, denk aan wandelen, fietsen of gedichten
lezen met elkaar. Via onze digitale nieuwsbrief en
magazine Informeel houden we mantelzorgers op
de hoogte van alle activiteiten en ontwikkelingen.
Stedelijk Knooppunt Mantelzorg
Mantelzorg staat volop in de belangstelling en dat
merken we ook bij de Kap. In Apeldoorn zijn zo’n
40.000 mantelzorgers en die bereiken we lang niet
allemaal. Dat lukt ons niet in ons eentje en daarom
heeft de gemeente gezegd: “ondersteun niet alleen
de mantelzorger goed maar zorg er ook voor dat
alle organisaties en instellingen in Apeldoorn meer
oog en oor voor mantelzorgers krijgen”.
De eerste resultaten daarvan zijn zichtbaar. Zo
hebben vorig jaar acht bedrijven in Apeldoorn het
keurmerk “Wij werken Mantelzorgvriendelijk” ontvangen.
Don Bosco, de Kap, MEE en Stimenz zetten jonge
mantelzorgers volop in de spotlights, want dat vergeten we nog weleens. Als we het over mantelzorgers hebben dan hebben we het over volwassenen,
terwijl één op de vier jongeren opgroeit met zorg.

Ze hebben een chronisch zieke vader, een alcoholverslaafde moeder, een broertje met autisme of
een zus met kanker. Speciaal voor hen organiseren
we op 12 november een grote fundag. Bovendien
maken ze iedere maand kans op een VIParrangement.
Een groep die onderbelicht is zijn de migrantenmantelzorgers. Zij weten niet altijd de weg te vinden naar hulp en ondersteuning en lopen soms tegen andere problemen aan. Samen met Stimenz
zijn we begonnen om ook hen in beeld te krijgen.
Dag van de Mantelzorg
Ik werk ruim dertien jaar bij de Kap en het blijft
boeiend. Het blijft boeiend omdat ik zoveel mooie,
krachtige mensen ontmoet. Hen is iets overkomen
wat een ieder van ons kan overkomen. En als ik
dan zie wat ze ervan proberen te maken. Over hoeveel veerkracht en doorzettingsvermogen ze beschikken! Maar het is zeker niet gemakkelijk en
het wordt hen soms onnodig lastig gemaakt.
Als blijk van waardering biedt de gemeente mantelzorgers de Mantelzorgwaardering aan. Mantelzorgers kunnen die nog tot 1 november via onze website aanvragen. Daarnaast maak ik graag reclame
maken voor de Dag voor de Mantelzorg op 10 november. Een dag waarop we alle mantelzorgers uit
de gemeente in het zonnetje zetten. Dit jaar hebben we op donderdagavond een mooi programma
samengesteld in Orpheus. Ik hoop dat ook mantelzorgers uit Beemte Broekland, de datum alvast reserveren. Als u zich bij de Kap (gratis) inschrijft,
krijgt u automatisch een uitnodiging toegestuurd.

Momenteel zoeken wij enthousiaste vrijwilligers voor mensen met geen of een beperkt sociaal netwerk. Voor…




‘n Bezoekje of gezellig samen iets ondernemen.
Rolstoel wandelen
Boodschappen doen.

Geeft u om mensen en wilt u graag iets voor een ander doen? Dan bent u bij de Kap van harte welkom. Als vrijwilliger
van de Kap gaat het om: "er zijn voor de ander". Aandacht, tijd en begrip zijn daarbij belangrijke kenmerken. Onze
vrijwilligers werken zelfstandig bij de mensen thuis. Dat vraagt om een open en respectvolle houding en sociale vaardigheden.
De Kap biedt u een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende onkostenvergoeding.
Voelt u zich tot een van deze vrijwilligersfuncties aangetrokken, dan komen wij graag met u in contact. U kunt bellen
met Ineke Lely, tel. 5295524/5295520 of mailen naar i.lely@dekap.nl
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
Iedereen kon nog mooi genieten van de mooie nazomerdagen, maar het winterseizoen voor Ons Huus is
toch wel echt begonnen. Dat houdt o.a. in dat de openingstijden zijn aangepast. Het terras is gesloten en
gaat in mei 2017 weer open.
Vanaf eind september hebben wij ook Bokbier op de tap. Dus kom gezellig een Grolsch herfstbokje drinken aan de bar.
We hopen er met z’n allen een geslaagd winterseizoen van te maken!
SNACK ACTIE MAAND OKTOBER: Portie friet met portie (5) kipnuggets € 3,75
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

Muziek in het Dorpshuis
MUZIEK IN HET DORPSHUIS
DOOR KALM'AN
Helaas is op 6 november de
laatst presentatie van ons 3luik " 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 bekenden in ons gezellige Dorpshuis.
Hapje, drankje en een dansje
voor de liefhebbers. Prima
toch!!!
Tijd: 15.00 - 17.00 uur.
Toegang: gratis.
We zien u op 16 oktober en 6
november.
Henk Kamphuis.
h.kamphuis74@upcmail.nl
055-3664809
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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.

Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilheminakerk:
September 2016:
02
09
16
23
30

okt.
okt.
okt.
okt.
okt.

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

Ds. E. Fokkema, Twello
Ds. A.J. Al- van Hols
Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn
Ds. Y. van Neck – Pors. Klarenbeek
Pastor G.R. Bloemendal, Apeldoorn

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

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Zondag middag 30 oktober is er in de Antoniusgeloofgemeenschap een nabijheidviering voor
Allerzielen deze begint om 15.00 uur in de Mf ruimte en we gaan ook naar de begraafplaats.
Na afloop bent u in de gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
Het thema is “We komen je steeds weer tegen” U bent allen van harte welkom
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zondag 2 oktober Franciscus en Clara dag in Vaassen met het hele team
Zaterdag 8 oktober Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zondag 16 oktober Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Zaterdag 22 oktober woord en communieviering met werkgroep
Zondag 30 oktober eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Woensdag 2 november de Allerzielenviering met pastor w. vroom
Zaterdag 5 november Woord en communieviering met pastor W. Vroom
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 2oktober de Franciscus en Clara dag in Vaassen om 10.00 uur
Zondag 9 oktober Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 16 oktober Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zondag 23 oktober Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het koor Inbetween(Vechtse viering)
Zondag 30 oktober Eucharistieviering met pastor Sebastian
Dinsdag 1 november om 18.30 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Woensdag 2 november om 19.00 uur de Allerzielenviering met pastoor P Daggenvoorde en de uitvaartvrijwilligers.
Zondag 6 november Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde (terugkomviering communiekantjes)
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken
Locatieraad en pastoraatgroep
Geloofsgemeenschap van de H Antonius
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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. Het is nog even
spannend wanneer ze komen, maar dat laten we zo
snel mogelijk weten.
Iedereen van 0 t/m 8 jaar mag komen. Papa, mama en/of
opa en oma mogen natuurlijk ook komen 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
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Sinterklaas in Ons Huus
Deze kleurplaat mag je ingekleurd meenemen naar Sinterklaas in Ons Huus.
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Ladies Night
Vrijdag 4 november 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Deelnemers:
The Fashion truck
Hippe Hummeltjes
Tupperware
Nice4us tassen
Carla
de Brocante Deel
Ladies night
Fit Line
Nagelsalon Twentyfour
Vogeltaartfabriek

Branche:
Dames Kleding+Accessoires
Creatieve Baby cadeaus
Tupperware
Tassen
Kinderkleding
Home accessoires
Erotische ''Mysterieguest''
Voedingssupplementen
Nagelstyliste
Vogeltaarten
Pedicure
FM Marlot
Geurtjes
Mens Kracht Kapitaal
coaching,training,workshop Jump
Love life handlettering
Handlettering
Schoonheidssalon Patricia van Iersel schoonheidsspecialiste
Ladydian
Sieraden
Oriflame
Make- up
Kraam 90
Steigerhout artikelen
Girls Fashion
kleding, accessoires, schoenen

Lincherie Koninginnelaan

Lingerie;alleen promotie artikelen

Ratelaartjes

Twee aanhangers, opknappers. Telefoon: 055-3601555.

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Sportvereniging V en L De Vecht
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