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PCBS Beemte 1
PCBO De Diamant - Beemte geniet van de zon
13 februari liepen we nog in dikke winterjassen en
konden we op het plein heerlijk in het zonnetje genieten van sneeuwpret. Een maandje later genieten
we weer van het heerlijke zonnetje, maar nu kunnen
de jassen weer uit. EINDELIJK LENTE!!!

PCBO De Diamant - Beemte neemt deel aan de school-kerkviering
Zondag 12 maart j.l. heeft PCBS Diamant – Beemte samen met de Wilhelminakerk een schoolkerkviering gehouden. Kinderen hadden een actief aandeel in deze viering. Het thema van de viering was
“Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…” De spiegelvraag ‘Wie zegt men dat Ik ben?”, de vraag die Jezus aan Zijn
discipelen stelt, stond centraal. Er bestaan verschillende beelden over Jezus. Bijv. ‘het Licht van de wereld, de Weg, de Goede Herder,..’ Kinderen hadden voorafgaand aan de viering op school een tekening
gemaakt over het beeld dat hen persoonlijk het meest aanspreekt. Alle tekeningen hingen in de kerk en
werden tijdens de viering op beamer getoond. Er waren kinderen die kaarsen aan staken, een gebed of
stukje uit de bijbel voorlazen. Daarna was er koffie/thee/limonade voor alle grote en kleine bezoekers.
We kijken terug op een heel fijn samen zijn.

In een gemeenschap als Beemte - Broekland nemen het buurthuis, de kerk en de school een belangrijke
plek in. Dit zijn vaak de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten. Als school vinden we het heel fijn dat
we elkaar mochten ontmoeten in de kerk. We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van het
feit dat ze een onderdeel zijn van een gemeenschap en de maatschappij.
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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

5-4
5-4
12-4
13-4
18-4
27-4
21-4
10-5
18-5

Open Dag PCBO De Diamant Beemte
Spreekuur sociaal werker Ons Huus
Paasworkshop De Brocante Deel
Paaseieren zoeken PCBO De Diamant Beemte
Bevrijdingsboomfeest PCBO De Diamant Beemte
Koningsdag Ons Huus Aktiefgroep
Rocksolid
50+ reis Seniorensoos
Info avond BBvBB landschapsimpuls Ons Huus

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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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
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 – 19.30 uur
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk
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Beste lezer,
De lente is weer aangebroken en ondanks dat ik echt van de winter hou, ben ik toch wel blij dat de temperatuur aangenamer wordt, de dagen langer worden, de vogels fluiten, de bomen groener worden en
de kinderen weer heerlijk buiten spelen. Zelfs al een paar keer zonder jas, ook tijdens de pauzes op
school, dat zien we op de foto’s van school.
Ook zijn de maanden april en mei heerlijke maanden, omdat we dan kunnen genieten van wat extra vrije
dagen en dat is natuurlijk nooit verkeerd. Koningsdag, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag, allemaal
leuke feestdagen in het voorjaar waarop ook altijd leuke activiteiten worden georganiseerd.
Op Koningsdag hopen we dat u allen naar het dorpshuis komt om daar een leuke dag met de hele familie
te vieren. De Aktiefgroep is druk bezig met de voorbereidingen.
Op de basisschool zijn in april 3 activiteiten. Een open dag op 5 april, op 13 april worden er paaseieren
gezocht met alle kinderen en op 18 april vieren ze het jaarlijkse bevrijdingsboomfeest.

Alle verenigingen, school en kerk hebben deze maand weer een stukje ingeleverd voor de Ratelaar waarvoor onze dank. Mocht u zelf nieuws, mededelingen of advertenties hebben voor de Ratelaar mail ons
dan. Informatie van en voor de buurt is altijd welkom.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Bij de lezer
Di 2 + wo 3 mei
Di 30 mei+ wo 31 mei
Het redactieteam bestaat uit:

Di 4 juli + wo 5 juli

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 5 + wo 6 sept
Di 3 + wo 4 okt
Di 31 okt + wo 1 nov
Di 12 + wo 13 dec
Di 6 febr + wo 7 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2017 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2017-2018: De Ratelaar
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Terugblik op de Ledenvergadering

de leden in contact over de bereidheid om het voetbalveld voor dit doel ter beschikking te stellen. Daarnaast
wordt er een avond over dit onderwerp in Ons Huus georganiseerd.

Op woensdagavond 22 maart vond de ledenvergadering
plaats. Ongeveer … leden waren in Ons Huus bijeen.
Naast de standaard zaken als een activiteiten – en een
financieel verslag stond er ook een aantal bijzonderheden Nieuwe bestuursleden
op de agenda.
Wilma van Amersfoort en Helga van Assen hebben zich
voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Afgelopen maanUitreiking eerste Beemterboxen
den hebben zij hun steentje bijgedragen en ze willen
Zoals in de vorige ledenvergadering al aangekondigd
daar graag mee verder gegaan. Een initiatief wat door de
hebben we de beemterbox voor nieuwkomers in Beemte aanwezige leden met applaus ter goedkeuring verwelBroekland ontwikkeld. Het is een klein door kraam ’90
komd is.
gemaakt kratje met folders en attenties. Verenigingen
kunnen zo hun bestaan kenbaar maken, en bedrijven zich Teuge
voor hun potentiele klanten presenteren. Heel mooi zijn
Quita Kuiper heeft een bloemlezing gegeven uit haar bede kopjes van Ons Huus! De eerste drie boxen zijn gelevenissen als lid van de CRO Teuge (www.croteuge.nl).
gaan naar: fam. Rappoldt, fam. Jullius en fam.Harskamp. Hoofdthema is het aantal vergunde vliegbewegingen, wat
Teuge op een hoog aantal wil houden. Mogelijke kansen
Plannen nieuwbouw
als bijvoorbeeld de verplaatsing van vluchten van LelyEr is de afgelopen maanden actief gezocht naar mogelijk- stad naar Teuge, zijn dan zonder verdere tussenkomst te
heden om in de Beemte starterswoningen te bouwen.
realiseren. Meer informatie is te vinden op de genoemde
Enkele weken geleden zijn kandidaat locaties met de ge- website.
meente besproken. Om het project rendabel te maken is
het nodig een viertiental woningen te bouwen. Hiervoor
Tot slot verloting en bingo
zijn twee locaties passend. Het voetbalveld en de het
Het leek ons een goed plan om onze nieuwe bestuursleperceel tegenover de school waar kerstbomen stonden.
den de lootjes voor de verloting te laten trekken. Dat
Daarmee zijn andere locaties niet uitgesloten. Alles staat heeft ons in elk geval geleerd dat het een bijzonder stel
nog open.
is! Waar eerst Helga het presteerde het lot van Wilma te
Belangrijk is ook te weten dat de provincie terughoudend trekken, trek Wilma vervolgens het lot van Helga. Sporis met woningbouw in het buitengebied. En het is de pro- tief als de dames zijn vonden zij dit te veel eer en heeft
vincie die hier over gaat.
de trekking opnieuw plaatsgevonden.
We hebben besproken hoe we hier tot een gezamenlijk
Na deze bijzondere gebeurtenis is de avond afgesloten
plan kunnen komen. Om dit dan vervolgens samen met
met de traditionele bingo.
de gemeente bij de provincie te laten toetsen.
Als vervolg zijn twee acties afgesproken. Jacintha van der In de volgende Ratelaar komen we terug op het activiteiZouw gaat als voorzitter van de Dorpshuisvereniging met ten – en financieel verslag.

Het nieuwe bestuur van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland.
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“Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Ook deze maand zijn wij weer in de pen geklommen om u de laatste nieuwtjes over ons dorpshuis
te vertellen.
De klussendag van de maand maart was verzet
naar 11 maart. Toen was het immers NLdoetdag.
U vast wel bekend vanwege alle t.v. spotjes. De
schuur op het sportveld is opgeruimd en veel oude
overbodige spullen zijn weggegooid. Er is nu weer
voldoende ruimte voor de hondenclub om binnen
te trainen als het regent én om onze eigen spullen
weer netjes neer te kunnen zetten. Voor deze dag
hadden we een subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds en ook gekregen en wel het totale bedrag
van € 400. Daar waren ( of zijn we ) nog steeds
heel blij mee want het valt niet altijd mee om de
financiën op orde te houden. In dit licht gezien
gaan een tweetal leden van onze vereniging dan
ook een training Marketing voor dorpshuizen volgen. De training wordt georganiseerd door DKK
Gelderland ( www.dkkgelderland.nl) en door Spectrum ( www.spectrumelan.nl) Als dorpshuisvereniging zijn we hier al jaren lid van en zij zijn zeker
geen onbekenden in Beemte Broekland. Voor ons
een prettige bijkomstigheid: de eerste avond
wordt in Ons Huus georganiseerd dus daarvoor
hoeven we niet ver te reizen ☺.
Er kon dit jaar ook weer gestemd worden in het
dorpshuis. Zoals u overal hebt kunnen lezen was
er een grote opkomst zo ook in Beemte. Soms was
het zelfs nodig om in de rij te staan. Het traditionele Engelse drop stond ook weer op de hoek van
de tafel evenals een schaaltje met paaseitjes. Altijd lekker ! Er wordt wel eens gevraagd waarom
dat stemmen toch niet gewoon in de hal kan gebeuren? Dat kom omdat er een aantal eisen aan
de stembureaus gesteld worden waarvan er één is
dat het stembureau afsluitbaar moet zijn. Het is

ook altijd passen en meten in de vergaderzaal: de
hokjes moeten erin en daarvoor moet de grote
vergadertafel er uit. Gelukkig zijn er altijd wel een
paar sterke mannen die daags voor de verkiezingen even willen helpen sjouwen.
De jaarlijkse compostdag op 25 maart is ook weer
goed bezocht door de inwoners. Voor sommigen
jammer dat ze maar een beperkt aantal zakjes
compost krijgen voor anderen is het juist weer helemaal genoeg om een aantal potten mee te vullen. We zullen dan ook zeker met deze actie doorgaan i.s.m. de gemeente Apeldoorn.
Als u dit leest is ook de volgende klussendag alweer voorbij nl die van 1 april ( nee echt geen
grap). De buitenboel is toen weer eens goed aangepakt. Het terras is weer schoongemaakt, de
plantenbakken zijn weer gevuld: alles schoon en
fris voor een heerlijke zomer.
Dit voor wat onze afdeling Klussen betreft maar
ook onze afdeling Aktief is weer druk aan het
werk. Op Koningsdag donderdag 27 april verwachten zij u allemaal om 11 uur bij Ons Huus voor
weer een gezellige activiteit. Ditmaal zelfs met een
gezamenlijke lunch voor een klein prijsje.
En zo zie je maar weer dat je als vereniging nooit
zonder vrijwilligers kunt.
Verder willen we u nog graag attent maken de
facebookpagina van Ons Huus waar tijdens evenementen leuke filmpjes en foto’s op geplaatst worden.
Mocht u verder vragen, opmerkingen, ideeën of
klachten hebben of wilt u zich graag aanmelden als
vrijwilliger neem dan contact met ons op via infodorpshuisbb@gmail.com of bel naar één van de
bestuursleden.
Hartelijke groet,
Jacintha, Martine, Arnold, Henk en Mettie

Saco Bekius van de BBvBB overhandigt een Beemterbox aan nieuwe bewoners in Beemte Broekland.
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Seniorensoos
Dinsdag 07 maart jl. waren we allemaal weer aanwezig in "Ons Huus" voor de maandelijkse ouderensoos.
Na een heerlijk kopje koffie of thee, hield Helene Mook haar verhaal over de maatschappelijke ondersteuning, en wat zij kan betekenen voor de buurtbewoners.
Hierna hebben we met zijn allen een leuk potje bingo gespeeld met leuke prijzen.
Wilt U ook eens aanwezig zijn voor deze gezellige middag? Deze is elke 1e dinsdag van de maand.
Tijdens de volgende soos op dinsdag 4 april gaan we met elkaar knutselen voor de Pasen
U bent van harte welkom.
Voor meer informatie: Bea Rappoldt. Beemterweg 30. Tel.06.18405870.
Bea Rappoldt. Ilona Achterkamp. Helga van Assen.

De cadeautafel van de bingo tijdens de BBvBB algemene vergadering.
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND

11 - 12 en 13 augustus
programma 2017
VRIJDAG 11 AUGUSTUS
14.00 UUR
Opening met het Wilhelmus
Seniorenmiddag m.m.v. ‘Dirk Strijk’ en ‘Roy van Bremen’
20.00

UUR

Feestavond m.m.v. ‘538 Roadshow met Rick Romijn’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZATERDAG 12 AUGUSTUS
09.00 UUR

Ontbijt in de tent

09.45 UUR

Start optocht

14.00 UUR

Kinderspelen
Aansluitend ballonnenwedstrijd

15.00 UUR

Beemte’s Best Next Minikraan Machinist

20.00UUR

Feestavond m.m.v. ‘Spot’ en ‘Ronnie Ruysdael’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZONDAG 13 AUGUSTUS
13.30 UUR

Zeskamp

16.00 UUR

Feestmiddag m.m.v. ‘Party Harry’ en ‘DJ Roy’

20.00 UUR

Einde feestweekend
ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES
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PCBS Beemte 2
Van onze groep 8 redactie: Politieke partijen
Op school mochten groep 7/8 een politieke partij verzinnen. We moesten een naam, een logo en standpunten verzinnen. De onderbouw, middenbouw, en de bovenbouw mochten stemmen op een partij en
wie er won die mag zijn stam punten uit voeren.
De partij van de kindervrijheid (pvdkv) Rijk, Collin, Jaycie en Thirza en de partij van muziek (pvm)
Luc en Stijn, hebben samen gewonnen dus die mogen samen de standpunten uitvoeren op 27 maart.
Groetjes Thirza en Zoë
PCBO De Diamant - Beemte op eigen wijze bezig met de verkiezingen
Woensdag 15 maart j.l. was het dan zover. Na een periode van partijformatie, namen bedenken, logo’s
ontwikkelen en verkiezingsprogramma’s opstellen, mochten alle kinderen van onze school vandaag
naar de stembus.
In “Ons Huus” was een stembureau voor de landelijke verkiezingen opgesteld, dus we zijn eerst met
alle kinderen van groep 1 t/m 8 wezen kijken hoe het er daar nu eigenlijk aan toe gaat. De vrijwilligers
van het stembureau hebben ons uitgelegd wat ze allemaal moeten doen om alle stemmen aan het eind
van de dag te kunnen tellen. Juf Mariët ging stemmen terwijl de kinderen van groep 3/4/5/6 mochten
kijken en meester Harm Jan stemde in het bijzijn van de groepen 1/2/7/8 als 99 e stemmer van de dag.
Dit was natuurlijk reuze interessant.
Bedankt voor de gastvrijheid!

Daarna was het tijd voor het echte werk. Alle kinderen van groep 7/8 hadden hun eigen partij opgezet
met een naam, een verkiezingsposter en een heus verkiezingsprogramma.
In totaal waren er 5 partijen:
- MSL (Maak School Leuker) van Wibe en Sem
- PVDKV (Partij Van De Kinder Vrijheid) van Rijk, Collin, Thirza en Jaycie
- PVM (Partij Van Muziek) van Luc en Stijn
- PVAENW (Partij Van Alles En Nog Wat) van Chantal en Lotte
- MWMP (Minder Werk Meer Plezier) van Loïs, Maaike en Zoë
Ze hebben samen een stembus gemaakt en een heus stemlokaal ingericht. Na de pauze mochten alle
partijen campagnevoeren om zo de kiezers over de streep te trekken. Er werd hard gestreden door alle
partijen. Zo was er een partij die een heuse High tea wilde klaarmaken en een partij die armbandjes
beloofde aan al hun kiezers.

Geweldig om te zien hoe serieus alles werd opgepakt. De boodschap was duidelijk:
“Stem niet op wie je het leukst vindt, maar op welk programma je het beste vindt!”
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PCBS Beemte 3

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 en de meester en de juffen mochten vervolgens in een stemhokje, met
een rood potlood één hokje inkleuren op het stembiljet. Deze mochten in de grote stembus worden gedaan. Na schooltijd werden de stemmen geteld door de leerkrachten. Wat was het spannend! Twee
partijen kwamen met 11 stemmen uit de bus.

Donderdagochtend werden alle partijen om de beurt bij juf Eliza geroepen voor een koortsachtig overleg. Iedereen moest aangeven of hun partij wel of niet zou kunnen samenwerken in geval van een gelijke stand… Gelukkig gaven beide winnende partijen aan dit wel te zien zitten, waardoor de uitslag officieel werd.
Onze verkiezingen zijn gewonnen door de PVDKV (Partij Voor De Kinder Vrijheid) en de PVM (Partij
Voor Muziek). Deze partijen zullen de komende week samen hun programma voor maandag 27 maart
gaan vormen, welke vrijdag 24 maart goedgekeurd moet worden door de Kamer van de leerkrachten.
Wij zijn heel erg benieuwd en brengen u in de volgende Ratelaar graag op de hoogte van het verloop
van deze dag.
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PCBS Beemte 4
Dansworkshop bij Tim Koldenhof, groep 4/5 van PCBO De Diamant - Beemte
Na de dansworkshop van groep 1/2/3 mocht nu ook eindelijk groep 4/5. Wij kregen deze les in de
dansstudio’s van Tim Koldenhof. Hier waren ook nog twee anderen scholen. Allereerst gingen we met
ze alle bij elkaar zitten. Hier kreeg elke school een eigen dans juf toegewezen, zodat we allemaal onze
eigen dans konden oefenen. Wij mochten naar dansstudio 3. Hier hingen grote spiegels aan de muur
waarin we ons zelf konden zien dansen. Dit was eerst best een beetje gek om te zien. We begonnen de
dansworkshop met een warming up. Tijdens deze warming up moesten we dieren uit de jungle na
doen. Dit was een erg leuke manier om alvast een beetje warm te worden. Daarna begon het oefenen
van de echte jungle dans. Deze dans leerde we in ongeveer drie kwartier. Na veel oefenen kwamen
alle groepen weer bij elkaar en moesten we elkaar de dans laten zien. Dit was best een beetje spannend, maar iedereen vond het zo knap van elkaar dat we na elke dans een luid applaus gaven.
Het was een erg leuke en sportieve middag.

Open dag
Woensdag 5 april houden alle scholen in en rond Apeldoorn een Open Dag. Ouders
die een school zoeken voor hun kind (-eren) kunnen deze ochtend vrijblijvend en
zonder afspraak de school binnen lopen om eens een kijkje te komen nemen. Als u
mensen kent die hier wellicht gebruik van willen maken, kunt u hen op deze dag attenderen.
Dit jaar ook weer het VVN-verkeersexamen voor groep 7/8 van PCBO De Diamant – Beemte
Op donderdag 6 april a.s. vindt het VVN Theoretisch verkeersexamen plaats. Het examen toetst of de
kinderen de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Maar de praktijk is minstens net zo belangrijk. Op
donderdag 13 april stappen de kinderen op de fiets voor het VVN Praktisch verkeersexamen. Dit examen toetst of de kinderen de opgedane verkeerskennis kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in
het echte verkeer.
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PCBS Beemte 5
Paasactiviteit PCBO De Diamant – Beemte

Groep 8 van PCBO De Diamant Beemte maakt zich op voor de eindtoets
Maandag 17 april en dinsdag 18 april Zullen onze jongens en meiden van groep 8 zich buigen over hun
eindtoets. Dit jaar is er PCBO-breed overgestapt op de IEP.
De IEP Eindtoets is bedoeld om te kijken waar een leerling staat: dit willen wij graag zo eerlijk mogelijk laten doen. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan
het einde van groep 8. Zo krijgen ouders, kinderen en leerkrachten inzicht in welk referentieniveau
(1F, 2F en 1S) de kinderen beheersen. Door de prestaties van een kind te meten langs een onafhankelijke meetlat en niet ten opzichte van andere kinderen, kan goed in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is.
De IEP is niet bepalend voor het vervolgonderwijs. Deze keuze is al lang en breed gemaakt door de
kinderen. De overdrachten hebben zelfs al plaatsgevonden. De IEP zal naar alle waarschijnlijkheid het
advies en de schoolkeuze onderstrepen en geeft voor ieder kind aan waar ze op dat moment staan,
zodat daar volgend jaar goed op aangesloten kan worden.
Wij wensen Collin, Jaycie, Luc, Rijk, Sem, Stijn, Thirza, Wibe en Zoë heel veel succes deze dagen.
ZET ‘M OP KANJERS!!!
Bevrijdingsboomfeest
Dinsdag 18 april gaan wij met de kinderen de bevrijding van Apeldoorn vieren. Alle ouders, buurtgenoten en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om dit feest met ons te vieren. Het officiële
gedeelte start om 13.00 uur bij de vlaggenmast op het plein van PCBO De Diamant –Beemte.
Dit jaar willen we met de kinderen bloemslingers en vrijheidswensen maken voor in de bevrijdingsboom en aan het hek.
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Voor de Jeugd
Kleurwedstrijd Koningsdag

In te leveren op 27 april bij het dorpshuis.
Naam:
Leeftijd:
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Telnr:

Oranjevereniging Beemte-Broekland
Ledenvergadering 2017
Op 16 februari j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats.
Vast onderdelen van de ledenvergadering zijn de jaarverslagen van de secretaris, de
penningmeester en de kascommissie.
Tijdens deze vergadering werd eveneens teruggeblikt op het afgelopen oranjefeest en
werd vooruitgekeken naar het feest in 2017. Dit jaar zal het feest plaatsvinden op 11,
12 en 13 augustus. Het programma voor het aanstaande Oranjefeest werd bekend gemaakt. Het programma vindt u elders in deze Ratelaar.
Dit jaar was Gondy Siemelink aftredend en herkiesbaar. Als nieuwe bestuursleden zijn Arnold Kolkman,
Ben Achterkamp en Chiel Mentink benoemd. We zijn verheugd dat zij de komende periode bij het bestuur zullen zijn.
Tijdens de rondvraag was er voldoende ruimte voor de aanwezige leden om hun vragen te stellen en
suggesties te kunnen uiten. De vragen en suggesties van de leden zijn voor ons als bestuur altijd erg
nuttig en geven ons een goede indruk van wat er speelt onder de aanwezigen leden.
Onder het genot van een drankje werd de avond op gezellige wijze voortgezet.
Het bestuur van de OVBB.
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50+ reis BBvBB

Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit …….. ga gezellig met ons
mee! Woensdag 10 mei a.s. vertrekken wij om 08.30 uur vanaf dorpshuis Ons Huus. Graag aanwezig om 08.20 uur, zodat wij op tijd kunnen
vertrekken. Het beloofd weer een gezellige dag te worden die geheel verzorgd is. Gerrie ter Mate zal deze dag met ons meegaan voor eventuele
EHBO hulp.
Kosten voor deze dag zijn:
€ 50,00 per persoon voor leden
€ 55,00 per persoon voor niet-leden
(Graag gepast betalen op de dag zelf)
U kunt zich opgeven bij:
Joke Buitenhuis
tel. 055-3122026 / 06-10856003
Annette Barmentloo tel. 055-3122234 / 06-27300489

Ratelaartjes
TE KOOP
Kleine baaltjes gewikkeld eerste snede mooi paarde hooi.
Per stuk € 8,00
Er zijn er nog 22 stuks. De hele partij € 160,00 (dus 2 gratis).
W. Mulder
Kluinweg 2
Beemte Broekland
06-52126310
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Stamppotbuffet 15 februari
Mmm… het is weer volop de tijd voor een lekkere stamppot. Zo ook in Ons Huus. Woensdag 15 februari
was het weer tijd voor het jaarlijkse stamppotbuffet, dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Het is
altijd weer een gezellig samenzijn van zeer diverse buurtbewoners. Er hebben zich ruim 40 mensen
opgegeven. Ben en Gina hebben heerlijk gekookt. Er was keuze uit zuurkool, hutspot en natuurlijk boerenkool. Daar kreeg men een heerlijk stukje worst bij. Daarnaast kon men naar eigen keuze spekjes en
zuren erbij doen. Op een heel klein beetje zuurkool na, is alles tot de laatste kruimel opgegeten. Het
was heerlijk. Na nog een heerlijk kopje koffie ging een ieder huiswaarts. Weer een jaar wachten tot het
volgende stamppotbuffet…..
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”

SNACK ACTIE MAAND April
2 patat met 2 Bourgondiër kroketten

€ 6,00
Huishoudelijke mededeling:
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken) van Ons Huus
Openingstijden in winterseizoen (Onder Voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00
P.S. Heeft u iets te
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur
vieren?
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur
Loop even binnen,
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.30 -19.00 uur
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.30 – 19.30 uur
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk.
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 2728 4949

Ons Huus is gesloten vanaf vrijdag 14 t/m maandag 17 April (Pasen)
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dan kunnen we onder het genot van
een kopje koffie uw
wensen en onze
mogelijkheden bespreken.

Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
Aprilt 2017:
02 april
10.00 uur
09 april. 10.00 uur
14 april
19.30 uur
16 april

10.00 uur

23 april
30 april.

10.00 uur
10.00 uur

Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Dienst met Ds.L. van Hilten – Matthijssen
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Goede Vrijdag, Heilig Avondmaal
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Pasen, gezinsviering
Dienst met Ds. G. van Asselt
Dienst met Ds. H.W.J. Faassen

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zaterdag 8 april Eucharistieviering met pastor Sebastian
Witte donderdag om 11.00 uur w+c viering met pastor W Vroom
Goede vrijdag 14.00 uur kruisweg
Paaszaterdag de paaswake om 21.00 uur in Twello met het hele team
1e Paasdag om 10.00 uur viering met pastor \W. Vroom
2e paasdag om 10.00 uur eucharistieviering alleen in Twello met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 23 april woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zaterdag 29 april Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 7 mei Woord en communieviering met pastor |I Kantocci
Zaterdag 13 mei Woord en Communieviering met pastor W Vroom
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
u aanspreken
Zaterdag 8 april Passion met Stepp bij Step uit Bussloo om 19.30 uur
Locatieraad en pastoraatsZondag 9 april eucharistieviering met pastor Sebastian
groep
Witte donderdag om 19.00 uur eucharistieviering met pastor Sebastian
Geloofsgemeenschap van
Goede vrijdag om 15.00 uur kruisweg met pastoor P Daggenvoorde
De paaswake om 21.00 uur met het gehele team
de H Antonius
1e paasdag eucharistieviering met pastor Sebastian
2e paasdag om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 23 april Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 30 april Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 7 mei Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 14 mei eucharistieviering met pastor H. Hofstede
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Competities
Op de derde zondag in februari, werd voor de derde
keer het “10 Over Rood”
toernooi bij biljart vereniging “Ons Huus” gehouden.
Onder ideale biljartweersomstandigheden,
somber, grijs en nat, mocht
de organisatie het mooie
aantal van 15 deelnemers
welkom heten.

nen voor de finale. Dit waren de heren Velthoen,
(die zeer voortvarend van start ging, door in de
eerste drie beurten al 9 caramboles te maken),
Broekhuis, Doppenberg, Kieskamp Jr., v.d. Heuvel
en Wijnbergen.
De finale werd een spannende aangelegenheid
waarin H. Kieskamp Jr. En J. Broekhuis allebei in de
11e beurt de 10e carambole maakten. Hier moest
dus weer een barrage gespeeld worden. H. Kieskamp Jr. werd de uiteindelijke winnaar en J. Broekhuis tweede, na 13 beurten werd A. Velthoen derde.

Nadat de voorzitter, Dhr. A. Velthoen, het toernooi
had geopend, werd het gebruikelijke speelschema
Ook om de prijs voor de hoogste serie moest een
afgewerkt. Er werd bebarrage gespeeld worden
gonnen met twee vooren wel tussen de heren
Geslaagd “10 Over Rood” toernooi.
rondes. Uit deze twee
Velthoen, Koller en DopBiljart Vereniging “Ons Huus”.
voorrondes plaatsten zich
penberg. Deze heren had2 x 4 deelnemers voor de
den alle drie een serie van
halve finales. Dit waren de heren: Velthoen, Bakvijf caramboles gemaakt. Hiervan werd A. Velthoen
ker, Binsbergen, Bouwmeester en Doppenberg,
winnaar.
Wijnbergen, Broekhuis en Kieskamp Jr. De heer
Bouwmeester kwam met de hakken over de sloot,
Nadat Herman Kieskamp iedereen bedankt had
door via een barrage van H. Gerritsen te winnen.
voor de medewerking en zijn genoegen uitgesproken had over de bijzonder prettige sfeer, die tijdens
Na de twee voorrondes werd de verliezersronde
het gehele toernooi geheerst had, reikte hij de welgespeeld. Hieruit plaatsten zich voor de halve finale verdiende prijzen uit.
de heren: Koller, Koers, van Voorst en v.d. Heuvel. Tot slot nam de voorzitter, de heer A. Velthoen het
Na de verliezers ronde werd de lunch gebruikt. De- woord en reikte aan de organisatoren, Herman
ze was weer perfect verzorgt door de familie BelKieskamp en Jelle Bakker, onder begeleiding van
lert. Iedereen liet zich de koffie, thee, belegde
een welgemeend applaus van alle deelnemers, een
broodjes, krentenbollen en slaatjes dan ook bijzon- leuke attentie uit als dank voor de mooie dag en
der goed smaken. Na de lunch werden twee halve het gedane werk.
finales gespeeld, hieruit plaatsten zich 2 x 3 persoJelle Bakker, Biljartvereniging “Ons Huus”

Zijactief de Vecht

Woensdag 12 april hebben we dokter R. Bosker uitgenodigd. Hij is verbonden als chirurg aan het Deventer Ziekenhuis. Vanavond gaat hij specifiek in over darmkanker en de behandeling daarvan. Het bevolkingsonderzoek is zeer nuttig om aan deel te nemen en is een kleine moeite. Vaak is de ziekte dan in
een vroeg stadium te behandelen.
Er staan lovende recensies op de site over deze arts o.a. Fantastische arts die goed op de hoogte is van het dossier,
goede uitleg geeft over de eventuele risico's en gevolgen van de operatie. Na verwijdering van een stuk dikke darm heeft zijn deskundigheid en vaardigheid ervoor gezorgd dat er toch geen stoma nodig was. Deze arts is zeer betrokken en empathisch.
De avond begint om 20.00 uur en vooraf is er koffie en thee. Locatie de Groot.
Introducees zijn welkom.
Dan zijn we druk bezig om het programma voor de zomer activiteiten rond te krijgen. Zodra alle datums bekend zijn hoort u dat.
Groetjes Janny.

De Ratelaar - april 2017 - Pagina 37

Uit-mekaar-middag 1 maart
Het is vakantie en wat doe je in de vakantie? Leuke dingen!! Iets anders dan anders.
Voor de tweede keer dit jaar organiseren wij een uit-mekaar-middag. Het is de bedoeling hierbij dat
dingen uit elkaar gehaald en de kinderen ontdekken wat er dus binnen in zit. Hoe werkt het apparaat
nou? Hiervoor hebben we weer een aantal apparaten verzameld, die natuurlijk al kapot waren, uit elkaar gehaald mochten worden. Dit jaar stond er zelfs een echte scooter.
Half twee zijn we weer van start gegaan met zo’n 25 kinderen. Iedereen mocht z’n eigen gereedschap
meenemen, er kwamen zelfs heuse gereedschapskoffers naar binnen. Als hulp konden we rekenen op
Ab Vos, Frits Bouwmeester, Henk Spaan. Dit kregen we versterking van een tweetal leerlingen van de
school waar Henk Spaan docent is. Dit was erg leuk en handig, want zij hielpen ook met het uit elkaar
halen van de verschillende apparaten. Maar bij hen kon je ook graveren in een ijzer plaatje, solderen
en voor de echt stoere jongens, maar ook meisjes kon je zelfs lassen. Dit was nog best lastig. Ondertussen kon je drinken halen aan de bar en kreeg iedereen een zakje chips. Na zo’n 2,5 uur bezig te zijn
geweest was het weer tijd om de bezem door Ons Huus te halen, want het geeft toch wel veel troep!
Maar het was ook gezellig. Dan rest mij nog een bedankje te doen namens de Aktief groep aan Ab,
Frits en Henk en zijn leerlingen, dank voor jullie hulp deze middag!
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Informatie avond landschapsimpuls
Donderdag 18 mei om 20.00 uur in ons huus.

Heeft u meer dan een halve hectare grond en
interesse in beplanting om u deur met subsidie
kom dan naar de informatie avond.
Daar hoort u meer over de manier waarop u voor die
subsidie in aanmerking kunt komen.

Deze avond word verzorgd door gemeente
Apeldoorn, landschapsbeheer en buurt belangen.
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