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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1
Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant – Beemte
“Het verschil tussen wie je bent en wie je wilt zijn, is wat je doet.”
Op de Diamant vinden wij het heel belangrijk om vanuit vertrouwen
kinderen op een positieve manier te benaderen. Vanuit de overheid
is het voor elke school verplicht gesteld om te werken met een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij hebben gekozen voor de methodiek van PBS (Positive Behavior Support), omdat dit heel erg aan sluit bij de visie van de school. Deze
methodiek gaat uit van het positief benaderen van kinderen. Als
team hebben we hier scholing over gehad. De ouders zijn bijgepraat
op de ouderavond. We kijken naar kinderen vooral wat er al goed
gaat en bekrachtigen dit. Bijvoorbeeld door het geven van complimenten. We kijken naar situaties waar kinderen al gewenst gedrag
laten zien, en vertalen dit naar situaties waar ze in mogen oefenen.
Daarbij geven we vooral veel positieve, en bemoedigende opmerkingen alvorens we spreken over een situatie waarbij een kind mag oefenen. Ouders kregen tijdens de ouderavond volop gelegenheid om
met elkaar uit te wisselen. Want opvoeden vindt plaats in diverse
situaties. Bijvoorbeeld thuis, op school, bij vriendjes en vriendinnetjes, of bij opa en oma.
“It takes a village to raise a child.” (We hebben het hele dorp nodig om een kind op te voeden.)
Ouders gaven aan het eind van de avond aan dat de school eigenlijk al heel veel van deze methodiek
laat zien. Wat fijn dat we zo’n mooi compliment mochten ontvangen!
PCBO De Diamant - Beemte steunt Serious Request
Elk jaar wordt er ergens in Nederland tegen de
kerstperiode een glazen huis neergezet.
DJ’s draaien op verzoek van publiek tegen een
gesponsord bedrag muziek. De opbrengst gaat
naar een goed doel. Dit jaar komt het glazen
huis op het marktplein te staan. Alle kinderen
in de gemeente Apeldoorn hebben een kleine
spaarpot gekregen in de vorm van een klein
glazen huisje.
Als school willen wij graag het goede doel
steunen. De opbrengst gaat dit jaar naar het Rode Kruis dat zich inzet om kinderen die door oorlog/ramp
hun ouders en familie zijn kwijt geraakt weer te herenigen. Alle kinderen van de Diamant Beemte hebben zo’n glazen huisje mee naar huis gekregen. Zij mogen zelf bedenken wat zij gaan ondernemen om
hun huisje te vullen. Diverse kinderen zijn al druk met ondernemerschap! Zo worden er klusjes gedaan,
zelfgebakken cupcakes verkocht, en zelfgemaakte sfeerlichtjes verkocht.
Als school dragen wij bij door een lopathon te organiseren. Kinderen kunnen zich per gelopen rondje laten sponsoren, of voor een vast bedrag. Aansluitend vindt er een fancy fair plaats. Kinderen kunnen een
plaatsje huren en spulletjes verkopen. Onze ouderraad ondersteunt met de verkoop van drinken en versnaperingen. Het feest vindt plaats op dinsdag 12 december. De lopathon zal rond 14.00 uur beginnen. De fancy fair rond 15.00 uur, aansluitend na schooltijd. U bent van harte welkom.
Fijn om je samen in te zetten voor anderen!

Zie verder
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief)

Sociaal werkster

Spreekuur in “Ons Huus” iedere eerste woensdag van de maand (in de even
weken) van 13:30 -15:30. Tel: 088-784 6464 of 06 25009728.
E-mail: h.mook@stimenz.nl

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
12-12 Fancy Fair De Diamant de Beemte
15-12 Rock Solid Filmavond locatie: Wilhelminakerk
16-12 Winterfair Wilhelminakerk
12-01 Popquiz Ons Huus
19-01 Snert eten in Ons Huus
24-01 Workshop Handletter Aktief Groep Ons Huus
26-01 Toneelgroep Jong Gelre Ons Huus
27-01 Après Ski Party OVBB Ons Huus
15-02 Jaarvergadering OVBB Ons Huus
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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 deze
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.
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 voorgaande jaren €13,= Dit jaar gaan we de graftakken maken
bij de fam. Van Welie thuis aan de Beemterweg 61 en we beginnen om 19.00 uur. Als
het u leuk lijkt om te komen helpen, bent u uiteraard van harte welkom!
Gerdien van der Mik
Karlijn van Herksen
Fréda Stegeman

06-38229612
06-30886302
06-23017111
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Beste lezers,
De laatste Ratelaar van 2017 alweer. Een goed gevulde eindejaars Ratelaar met veel informatie en
leuke activiteiten in december en januari. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik alleen maar blij
zijn. We hebben er met z’n allen weer een mooi jaar van gemaakt. Er was veel te beleven in ons
mooie Beemte Broekland. Veel buurtgenoten hebben zich ook dit jaar weer ingezet voor verbetering,
verandering en vertier en daar hebben we allemaal van kunnen genieten.
In deze editie leuke foto’s van het Sinterklaasfeest op 2 december jl.
Op de voorpagina wethouder Sandmann van de gemeente Apeldoorn die het eerste boompje in het
kader van de Landschapsimpuls uitreikt aan een inwoner van Beemte Broekland.
Maar het is niet alleen Sinterklaas die ons landje op de kop zet in december, de Kerstdagen komen
er ook weer aan. We gaan met z’n allen weer een prachtige boom in huis zetten en die volhangen
met lampjes en ballen en waarschijnlijk (te) veel eten tijdens deze dagen.
Sportvereniging DIO laat ook van zich horen. De recreatieve volleyballers zoeken versterking, lees
hier verderop meer over en op dinsdag geeft juf Joyce aan de jeugd danslessen in Ons Huus en hier
zijn ook nieuwe leden welkom. Ben jij tussen de 4 en 9 jaar en vind je dansen leuk.....kom dan gezellig een proefles volgen!
Verder wijzen we nog even op allerlei lekkernijen die zo hier en daar in de buurt worden gemaakt en
verkocht zoals balkenbrij, worsten, oliebollen en nog veel meer smulzaken. Koopt u royaal, u krijgt
wat lekkers en de kas van de verschillende verenigingen en scholen wordt weer gespekt.
Er is weer genoeg te lezen in deze decembereditie. Dank aan iedereen die een bijdrage heeft verzorgd.
Namens de hele redactie wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2018!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Bij de lezer
Di 12 + wo 13 dec
2018
Di 6 febr + wo 7 febr

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

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Januari 2018 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
Vliegbewegingen
Op vele plekken wordt er over de vliegbewegingen vanaf Lelystad rond de Veluwe gesproken. Als
buurt en belangenvereniging zijn we via Quita Kuiper nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond
Teuge. Als bestuur van BBvBB hebben we ervoor gekozen geen extra aandacht aan dit onderwerp te
besteden. Wij kunnen dat echter goed bij het verkeerde eind hebben. Zodoende hierbij de vraag of
er in de buurt behoefte is tekst en uitleg bij deze ontwikkelingen te krijgen. Zo ja, dan zijn wij
nieuwsgierig naar de vragen die er leven.
Glasvezel buitengebied
Al weer bijna een jaar geleden was er een eerste bericht over glasvezel in het buitengebied in de
Ratelaar. We hebben toen naar ambassadeurs gevraagd. Er zijn op dit moment al wel weer ontwikkelingen, maar deze zijn onvoldoende concreet om te duiden waar we wel en waar we geen glasvezel kunnen verwachten. Mocht er in Beemte of Broekland echter iemand met interesse in deze materie wonen, hierbij het verzoek zich even te melden.
Landschapsimpuls
Zaterdag 25 november was het dan eindelijk zover, aan 23 deelnemers werd pootmateriaal uitgedeeld. Wethouder Mark Sandmann van de gemeente Apeldoorn was aanwezig en heeft de eerste
boom uitgereikt. Zie foto op de voorpagina. Onder genot van een kop koffie en een lekkere koek in
het dorpshuis zijn we van start gegaan. We mochten een gedeelte van het terrein van Harry Bovendorp gebruiken voor het uitdelen van de bomen en struiken. Er werd ons gevraagd of er nog zo’n
actie komt in 2018. Dat is nu nog niet bekend maar als dit zo is dat houden wij u op de hoogte.
Namens het bestuur van de BBvBB,
Wilma, Ilona, Helga, Marjan en Saco.
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Seniorensoos
Inmiddels zijn we naar de zomerstop alweer vol op met allerlei activiteiten begonnen.
In september begonnen we met een bingo met leuke prijsjes onder het genot van een
hapje en een drankje hebben we een fijne leuke middag gehad.
In de maand oktober kregen we de imker Jan de Heer op bezoek ook inwoner van Beemte Broekland.
Het was een boeiende middag Jan vertelde met passie over zijn bijen en wat er allemaal
bij komt kijken, het was een goed gevulde middag waar we mooi op terug kunnen kijken.
Kortom we hebben van deze middag genoten.
In de maand november hebben we een spelletjes middag gehouden, van flipperen tot rummikub en
noem ze maar op.
Waar het ene groepje geconcentreerd aan het spelen was, waren de andere met veel gelach en grapjes de spellen aan het doen.
Zo heeft een ieder op zijn manier weer een leuke middag gehad.
De tijd die vliegt dinsdag 5 dec hebben we alweer de laatste soos van dit jaar wat we toch een beetje
in het teken willen laten staan van sinterklaas.
Wat we verder gaan doen laten we nog even in het midden.
Inmiddels hebben zich ook twee nieuwe personen aangesloten bij de soos waar we erg blij mee zijn,
we wensen jullie een fijne tijd toe bij de soos.
Lijkt het u ook een keer leuk om bij de soos te komen dan bent u
van harte welkom.
Iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur is er
soos loopt u eens rustig binnen en kijk onder het genot van een
kopje koffie/thee of het wat voor u is.
Wij vragen een kleine bijdrage van € 5,00 waar u een kopje koffie
of thee en een glaasje drinken en een gezellige middag voor heeft.
Kortom man of vrouw hopelijk loopt u een keer binnen wij zouden
dit gezellig vinden.
Wie weet tot ziens op de soos.
Ilona, Bea, Wilma, Helga

Rock Solid
In 2018 gaan we natuurlijk weer lekker door met
Rock Solid. Data planning Rock Solid 2018 tot de zomervakantie. Locatie: Dorpshuis Ons Huus. Van
20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur. Voor jongeren vanaf de middelbare school.
19 januari
16 februari
23 maart
20 april
18 mei
22 juni
Oproep: Op zondag 24 december is er een kerstviering in de kerk van de Beemte. Wij als Rock Solid
groep zijn gevraagd een kort verhaal/toneelstukje
doen. Wie wil er graag meedoen?
Op vrijdagavond 2 februari kunnen we meedoen aan
Sirkelslag. Dit is een spannend en gezellig spel. Ook
zijn er andere jongerengroepen uit Apeldoorn en omgeving aanwezig. Tijdens het spel vormen we als
groep 1 of 2 teams. Dit ligt aan het aantal jongeren
die mee willen. Verder komen er een aantal Christelijke thema’s aan bod in het spel. Wij verwachten dat
dit een hele leuke avond wordt en willen er graag
met jullie naartoe. Geef je op via de app, of neem
contact op met Bram.
Er is een app groep voor jongeren die de Rock Solid avonden bezoeken.
App beheerder is Bram Neuteboom Spijker,
06-33567678,
bramns1992@hotmail.com.
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Dorpshuisvereniging Beemte Broekland
Voor u ligt alweer het laatste nummer van de Ratelaar. Wat is er weer veel gebeurd dit jaar. Er is
veel georganiseerd, opgeknapt en geregeld. Lieve vrijwilligers: hartstikke bedankt voor al jullie
hulp!
Maar liever dan terugkijken kijken we vooruit naar weer een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden
en nieuwe kansen.
Zo zijn wij weer bezig met een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. We willen heel graag
een officieel mindervalidentoilet bouwen op de plaats van de huidige toiletten. Om dit goed voor
elkaar te krijgen zullen we een investering van zo’n € 25.000 moeten doen…….
Verder was het mogelijk een inschrijving voor een financiële bijdrage bij de INGbank te doen. Ook
hiervoor hebben we een poging ondernomen. Daarover zal in januari meer bekend worden.
Komend jaar gaan we ook een stapje voorwaarts maken met de algemene ledenvergadering. Zaten
we in november nog bij elkaar om de cijfers van 2016 te bespreken, nu willen we in april/mei gaan
zitten om de cijfers van 2017 te bespreken.
Tijdens de algemene ledenvergadering is er ook gesproken over deelname aan “Zomer in Gelderland” van Omroep Gelderland. Alle verenigingen waren erg enthousiast hierover. Mocht het tot
deelname komen dan hoort u dat z.s.m.
Verder gaan we op 12 januari, in goed overleg met de Aktiefgroep, een popquiz organiseren. Er
hebben zich al drie teams opgegeven. Dus wilt u meedoen geeft u zich dan snel op via: aktiefonshuus@outlook.com ovv aantal personen en naam van het team. Elders vind u meer informatie hierover.
Tsja wat valt er meer te zeggen? Dat we natuurlijk altijd nog zitten te springen om bestuursleden
hoeven we u niet meer te vertellen. Het zou niet alleen leuk maar ook zeer wenselijk zijn als er één
of twee personen bij zouden komen in het bestuur. Alles werkt dan zoveel gemakkelijker en de
werkzaamheden leggen niet zo’n grote druk meer op het huidige bestuur. Denk er gerust eens
over na: moeilijk is het niet, met je nuchtere verstand kom je een heel eind hebben we gemerkt
We wensen u natuurlijk heel fijne Kerstdagen en het allerbeste voor 2018. Opdat u maar vaak in
Ons Huus zult komen: voor een feestje, tentoonstelling, workshop, sport, om een snack te halen,
te eten of gewoon lekker op het terras of aan de bar te zitten
Tot ziens in Ons Huus
Jacintha, Arnold, Henk, Martine en Mettie

Ratelaartjes

TE HUUR
M.i.v. begin 2018 woning aan de Beemterweg 49 met tuin, vijver en schuur.
Kom gerust eens langs deze woning vrijblijvend te bezichtigen!
Telefoon 055-3121485 of 06-52126310.
Wim en Tineke Mulder
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Aktief Ons Huus groep

Workshop Handlettering in “Ons Huus” in Beemte Broekland op 24 januari 2018
Kosten € 34,95 incl. btw
Tijdens de workshop Handlettering leer je de basisbeginselen van het Handletteren.
Aan bod komen: compositie, gebruik van verschillende lettertypes, illustraties en het schrijven in vormen.
Je gaat naar huis met een zelfontworpen poster!
Alle workshops Handlettering zijn inclusief koffie/thee, werkboekje, papierblok A5 , gebruik van materialen.
Deze workshop duurt 2 uur
We beginnen om 19.30u. De workshop duurt tot 21.30u.
Locatie:
Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, 7341 PB Beemte Broekland.
Organisator: Aktief Ons Huusgroep/ Marjoleins Creations
Wil je van tevoren thuis een mooie spreuk/quote uitzoeken die je wilt handletteren?! Deze mag bestaan uit
ongeveer 3-8 woorden.
Opgeven voor deze workshop kan alleen via de facebookpagina van Marjoleins Creations of de facebookpagina van Ons Huus. Beide via de button “ticketinformatie”.
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PCBO De Diamant Beemte 2
PCBO De Diamant – Beemte speelt spelletjes in de Wilhelminakerk
Maandag 13 november zijn we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 naar de
Wilhelminakerk geweest. We hebben daar gezelschapsspelletjes met ouderen
gespeeld. Alle kinderen mochten zelf een spelletje van huis mee nemen, dat
ze graag wilden spelen. We zijn met z’n allen naar de kerk gelopen. Daar werden we hartelijk ontvangen. En we werden verwend met limonade en pepernoten.
We vinden het belangrijk om kinderen mee te geven dat ze onderdeel zijn van
de maatschappij, waarin we voor elkaar zorgen.
Het is een heel geslaagde middag geweest, en zeker voor herhaling vatbaar.
Dank aan alle bezoekers!
Nieuws van groep 1/2(en 3) PCBO De Diamant – Beemte
In de week dat Sinterklaas nog samen met zijn
Pieten onderweg was in de stoomboot, mochten de groepen 1, 2 en 3 van De Diamant Beemte alvast een voorproefje nemen in de
bioscoop. Vue Apeldoorn deed op woensdagochtend speciaal haar deuren open voor onze
19 kinderen. Na eerst lekker wat gegeten te
hebben in de lobby, beklommen de kinderen
de grote trap van zaal 3. Op de bovenste 2 rijen vond iedereen een plaatsje en kon de film
‘Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer’ beginnen. Vol spanning werd gevolgd hoe Amerigo
zijn gouden hoefijzer verloor en hierdoor de
daken niet meer op kon. Gelukkig werd er op
tijd goud gevonden om een nieuw hoefijzer
van te smeden en kwam alles op het laatste
moment toch goed. Om dit te vieren dansten
de Pieten er op het witte doek vrolijk op los en
natuurlijk deden de kinderen in de zaal flink
mee.
Er is volop genoten en de Sinterklaasstemming zit er goed in! Bedankt Vue Apeldoorn!
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PCBO De Diamant Beemte 3
Nieuws van groep 3/4/5 PCBO De Diamant – Beemte
Iedere donderdagmiddag tot aan de
kerstvakantie zullen de kinderen van
groep 3/4/5 deelnemen aan creamiddagen. Dit was de eerste. De kinderen
werden uitgenodigd om hof portretschilder van Sint en zijn Pieten te worden, een prototype boot te maken op
de werf (om Sinterklaas te kunnen
helpen in de storm) of om als hof kok
plaats te nemen in het kokkerelteam.
Vijf portretschilders zijn begonnen aan
hun beeltenis van Sint en/of Piet. Op
papier hebben zij een schets gemaakt,
welke vervolgens op een karton van
ruim 1m2 geschilderd wordt.
Vijf ontwerpers zijn begonnen aan het
ontwerp en de bouw van geweldige
boten die de volgende keer ook echt
moeten gaan varen. Tot slot hebben
vier top koks een voorafje gemaakt.
Sintspiesjes met satésaus en ketchup
of Sinterklaasbroodjes, echt om je vingers bij op te eten...

Nieuws van groep 6/7/8 PCBO De Diamant - Beemte
Ook groep 6/7/8 ging tijdens de
eerste creamiddag fanatiek aan de slag.
Vijf kunstenaars mochten
in het Pietenhuis gluren
door het sleutelgat. Zij
tekenen wat zij daar hebben gezien, zodat ook wij
daar later van mee kunnen genieten.
Vijf techneuten gingen
aan de slag met een
bootontwerp en tot slot
werd er in de keuken
hard gewerkt aan de
voorafjes: "de zak van
Sinterklaas" en "de hartige banketletter". De zakjes waren heerlijk! De
banketletter is niet helemaal op tijd afgebakken,
maar die mocht thuis nog
even nagaren in de oven
en daar geproefd worden.
De volgende keer maken
we Sinttoetjes... Was het
maar vast zo ver!
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PCBO De Diamant Beemte 4
Van onze groep 8 redactie:

Gastles Chris en Voorkom; “Roken en blowen”

Er kwam een meneer die groep 7/8 iets kwam vertellen over Roken. Hij heeft zelf vroeger ook gerookt
van zijn 8e tot zijn 23e. Hij vertelde een heel verhaal dat hij van alles gestolen had en dat het vroeger
heel gewoon was om te roken als je zo jong was. Maar hij vertelde ook dat hij van zijn ouders stal en
van iedereen die hij tegen kwam omdat hij wou roken. Hij heeft laten zien wat er in een sigaret zit en
wat de schadelijke stoffen zijn, en wat voor stofje er in zit wat je verslaafd maakt. En er was een poppetje dat Nico heette en die ging roken, wij moesten pompen zodat hij kon ademen en ging roken. Hij
had een wit blaadje erin gedaan en dat moesten zijn longen voorstellen. Nadat hij gerookt had heeft
hij het velletje eruit gehaald en toen was het helemaal bruin. Zo kon je zien wat er met je longen gebeurd als je rookt. En toen was de hele middag voorbij.
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Sinterklaas
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Sinterklaas

De Ratelaar - december 2017 - Pagina 23

PCBO De Diamant Beemte

PCBO De Diamant Beemte
Verkoop oliebollen en appelbeignets

TE KOOP
HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ VAN DER WAL EN JOLINK
De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 5 stuks en kost € 4,20.
De appelbeignets (appelschijf in bladerdeeg uit de frituur en gedecoreerd met
kaneelsuiker) zijn per stuk te koop en kosten € 1,95 per stuk.
Bestellen kan via onderstaande bestellijst of even een belletje naar Gerdien van
der Mik
055-3015566 / 06-38229612 of Miranda Hofman 06-10921520 of Nanda van
Welie 06-24437298. U kunt deze lijst inleveren bij basisschool ‘De Beemte’. De
uitlevering van de oliebollen en appelbeignets zal plaatsvinden op zaterdag 30
december tussen 9.30 en 10.30 uur op school. Indien u niet in de gelegenheid
bent deze zelf op te halen, zorgen wij ervoor dat ze bij u thuis worden afgeleverd!
Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook het komende jaar de kinderen
weer wat extra’s te kunnen geven. Alvast bedankt! Tenslotte wensen wij u nog
prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2018.
Naam
Adres

Telefoonnummer

Aantal zakjes oliebollen á 4,20
per zakje
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Aantal Bedrag
appelbeignets á
1,95
p.st.

DIO Beemte
Oproep voor nieuwe recreatieve volleyballers
Wij zijn een groep jongelui bestaande uit dames en heren van 50 t/m 80 jaar en lid van sportvereniging
DIO Beemte. Wij volleyballen op de dinsdagavond van 20.30 t/m 22.00 uur in Ons Huus in de Beemte
en wij proberen om de naam van de vereniging ”Door Inspanning Ontspanning“ hoog te houden. Daarom is ons spel ook van een niveau waarin iedereen kan meedoen en wordt er zeker ook nog veel gelachen. Onze groep wordt door verschillende oorzaken kleiner, maar we willen toch graag met 6 tegen 6
blijven spelen, en daarom zijn wij op zoek naar mensen die nog kunnen volleyballen, of denken dat ze
dat nog kunnen.
Een leuke en sportieve avond is de beloning die je jezelf dan geeft. Komt gerust een keer kijken of zelfs
meedoen op een dinsdagavond.
Ook willen wij graag informatie geven:
Wouter van de Vlag

tel.nr. 0555216087

Gerrit Smallegoor

tel.nr. 0622318842
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Oranjevereniging Beemte Broekland

Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”,
Hierbij nodigen wij u alle leden van de OVBB uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, welke gehouden zal worden op
15 februari 2018 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”.
AGENDA
Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie 2017
Benoeming kascommissie 2018
Bestuursverkiezing:
Aftredend:

Jeroen Koldenhof
Erik Langebach
Aftredend en herkiesbaar:
Ronald Ganzevles
Lars van der Mik
Bespreking programma Oranjefeest 2018
Rondvraag
Afsluiting
Tot ziens op 15 februari 2018!
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Verslag Halloween 27 oktober
Halloween vrijdag 27 oktober 2017
Wauw wat een kinderen!! Vrijdag 27 oktober hebben we wederom ons (inmiddels traditioneel geworden) Halloweenfeest/
spooktocht weer gehad. Wat een aanmeldingen, maar liefst
95 kinderen hebben we over de vloer/”weilanden” gehad!
Ieder jaar proberen we er een fantastisch feest voor alle kinderen uit de Beemte en omstreken van te maken. Kinderen
zijn welkom vanaf 4 t/m 15 jaar. Dit jaar kon je een mooie
pompoen schilderen en geschminkt worden.
Nu voor de 2e x hebben we een geprobeerd een super spannende spooktocht uit te zetten. Dit jaar startten we om 19.30
zodat het in ieder geval echt donker zou zijn. De kinderen
werden in groepjes verdeeld met 2 of meer begeleiders. De
tocht ging over de weilanden, langs bosjes, over sloten en
over boerenerven rondom de kern Beemte. Start en einde
waren allebei bij Ons Huus zelf. Met een heleboel vrijwilligers
hebben we het de kinderen zo eng mogelijk geprobeerd te
maken. Dat is bij sommige zeker gelukt en voor anderen kon
het niet eng genoeg. Onderweg kwamen we nog een grabbelton tegen waar een snoepje uit de glibberige spaghetti gegrabbeld kon worden. De tocht duurde al met al een klein
uurtje. Rond half 11 waren alle kinderen weer binnen. Na afloop kwamen de “spoken” en begeleiders nog even een
drankje halen in het dorpshuis en napraten over wie er het
hardst gegild had die avond en alle belevenissen.
We kijken terug op een zeer geslaagde avond, mede dankzij
de inzet van alle betrokken buurtbewoners. Bij deze wil ik nog
even bedanken de eigenaren van de diverse percelen waar we
overheen gelopen hebben, de “spoken”, de begeleiders en de
klaar-overs die bij de verschillende oversteekpunten stonden.
Tot volgend jaar!
Namens de Aktief Ons Huus groep, Gerdien van der Mik
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Kerstverhaal
De fluit van de herdersjongen een geschenk voor het Kerstkind

de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als

In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een ar-

vanzelf.

me herdersjongen over de heuvels bij Bethlehem

Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over

om één van zijn schapen te zoeken. En zo gebeur-

een beekje springen, maar struikelde en lag lang-

de het, dat hij niet bij de herders was, waarover de uit zo groot als hij was, tussen de kiezelstenen. De
fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een
bijbel ons vertelt. Deze jongen diende bij een
strenge heer - wie weet misschien wel bij een van

woord, dat misschien wel eens onder de herders

de waarden in Bethlehem - en als hij zou thuisko-

gebruikt wordt, maar dat men beter niet gebruiken

men en er een schaap van zijn kudde ontbrak, dan kan. Mooi was het niet! Én toen hij de fluit weer in
de hand hield was er één toon verloren gegaan.
kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks op de
wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeur-

Nog zes tonen kon de fluit spelen.

den. Hij merkte niet dat de wind ging liggen; hij

Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd

hoorde niet hoe de vogels begonnen te zingen en

het pad langzaam beter; dus liep hij zo snel moge-

hij zag niet dat alle sterren plotseling met dubbele

lijk door. Ineens bleef hij staan: vlak voor zich zag

glans straalden. Zijn weg voerde hem de berg op.

hij een grote wolf zitten met ontblote tanden, klaar

Hij zocht achter iedere struik, tot hij ten slotte bo-

om te bijten. Het was de lammetjesverslinder zelf.

ven op de berg stond. Van hier kon hij ver in het

De jongen werd woedend. "Maak dat je wegkomt,"

rond over de velden zien, helemaal tot de stad

riep hij en voor hij er erg in had, had hij de fluit

Bethlehem.

naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij

Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat

haar weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen

de hemel zich opende en dat de nacht zo licht werd laten horen.
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen
als de dag. Een ontelbare schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe

waar de kudden steeds waren. Rustig lagen daar

groot dit wonder was, dat in die nacht geschiedde,

alle schapen en er heerste diepe stilte, slechts één

heeft tot op de dag van vandaag nauwelijks een

schaap liep blatend rond. De jongen wilde het bin-

mens begrepen. Daarom kunnen we het een kleine nen de omheining brengen. Hij rende er achter aan
en omdat het schaap hem ontweek gooide hij met
herdersjongen ook vergeven, dat hij deze boodschap niet meteen begreep. Hij dacht alleen maar

wat hij juist in zijn hand hield. Het was de fluit, die

aan het schaap, dat ervandoor gegaan was en hij

weer een toon verloren had.

wilde verder zoeken.

Maar waar waren de andere herders toch geble-

Toen stond er plotseling een engel voor hem en

ven? De jongen kon immers niet weten dat zij voor

sprak: "Maak je geen zorgen meer om het schaap,

het kindje in de stal knielden. Hij dacht dat ze vast

op dit uur is een veel grotere Herder geboren. Ga

weer met een kruik bier in de herberg zaten en dat

snel naar Bethlehem, waar het Christuskind, de

hij als jongste weer de wacht moest houden. Boos

Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt."

schopte hij met zijn voet tegen een kruik met wa-

"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen,

ter, die dicht bij het vuur stond. Toen was het of

"voor Hem mag ik toch niet verschijnen, als ik hem een onzichtbare macht hem de fluit uit zijn hand
sloeg, en toen hij haar weer opraapte had zij nog
geen geschenk kan geven?"
"Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het

maar drie tonen over.

kind," sprak de engel, en was op hetzelfde ogen-

Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging

blik verdwenen. Zeven tonen had die fluit en toen

goed, tot hij door de stadspoort wilde gaan. Daar

De Ratelaar - december 2017 - Pagina 30

Kerstverhaal
zag hij zich plotseling omringd door een groep

naar binnen te gaan. Hij schaamde zich heel diep,

straatjongens die hem zijn fluit wilden afnemen,

dat er zo weinig van zijn geschenk overgebleven

maar hij wilde haar niet geven. Er vielen klappen

was. In zijn onschuld kon hij niet weten, dat de

over en weer. De fluit had hij weliswaar behouden,

weg die iedere mens tot de Verlosser voert vol hin-

maar weer was een toon verloren gegaan.

dernissen is.

Eindelijk stond hij toch voor de stal. Hoog boven

Maar de moeder van het Christuskind wenkte hem

het dak straalde de wonderbaarlijke ster en in de

binnen te komen. En heel stil kwam de jongen uit

kribbe lag de Verlosser van de wereld. En toch zou

zijn hoekje te voorschijn en hij speelde op zijn fluit

het nog gebeuren dat de fluit nog maar één toon

de laatste, nog overgebleven toon. Wat klonk die

overhad, toen hij de stal binnenging. Want juist

prachtig. Het Kind luisterde en iedereen in de stal

wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de bitse

luisterde, Maria en Jozef, de os en de ezel. Het

hond van de waard op hem af schoot. Hij wist zich

Kerstkind strekte zijn goddelijke hand uit en raakte

niet anders te verweren dan met wat hij in zijn

de fluit aan. En zie: op hetzelfde ogenblik was de

hand hield en dat was de fluit.

fluit weer heel, en haar zeven tonen klonken weer
zo mooi en heerlijk, zoals ze al in de hemel geklon-

Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet

ken hadden.
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Zonnebloem Apeldoorn-noord zoekt vrijwilligers
Om onze gasten van zonnebloem afdeling Apeldoorn-noord met enige regelmaat
te kunnen bezoeken zijn we met spoed op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Ook vanuit Beemte-Broekland zijn vrijwilligers van harte welkom om zich bij ons aan te sluiten. Een vrijwilliger van de zonnebloem bezoekt een gast die bij de zonnebloem staat ingeschreven. Het hoeft niet
veel tijd te kosten, 1 dagdeel per ongeveer 3 weken kan al genoeg zijn. Heeft u belangstelling voor dit
mooie en zeer gewaardeerde vrijwilligerswerk? Neemt u dan alstublieft contact op
per mail: coby@nieuwboer.com of tel. 055-366 2787.

Allereerste Beemte Pop Quiz

Op vrijdagavond 12 januari 2018 organiseren wij de allereerste Beemte PopQuiz. Iedereen van 12 tot
80+ kan meedoen. Vorm een team met vrienden, familie, buren, collega’s, sporters etc. Een team mag
uit maximaal 5 personen bestaan.
Aanmelden kan via e-mail: aktiefonshuus@outlook.com
Vergeet niet de naam van je team te vermelden!
Deelname kost € 5,- per team.
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Uiteraard valt er ook een prijs te winnen, maar de grootste prijs is de gezelligheid met elkaar, dus meld
je aan !
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Zijactief de Vecht.
De kerstavond op 13 december zal verzorgd worden door een groep eigen leden.
We laten ons verrassen.
Locatie zoals gewoonlijk bij de Groot.
De jaarvergadering is op 24 januari 2018.
Meditatief moment door Pastoor Daggenvoorde.
De gebruikelijke verschillende verslagen en bestuursverkiezing. Willy Kers is aftredend. Voelt iemand
zich geroepen om haar plaats in te nemen dan horen we dat graag.
In dit officiële gedeelte zit nog een verrassingselement.
Na de pauze komt Samir Maglajlic.
In 1995 vluchtte Samir met zijn zwangere vrouw vanuit Bosnië-Hercegovina naar Nederland.
Inmiddels werkt hij op een basisschool en in 2015 verscheen zijn boek
“Nederland door de ogen van een vluchteling”. De opbrengst komt ten goede aan de Kinderafdeling van
het Deventer Ziekenhuis.
“Ik wil met dit boek geen geld verdienen maar Nederland bedanken dat ik hier mag wonen”
zo is zijn uitspraak. Het boek kost € 9.90 en is deze avond te koop.
Hij zal hierover vertellen en zal ook nog zingen.
De avond begint om 20.00 uur en de koffie/thee met oliebol staat om 19.30 klaar.
Locatie de Groot. Introducees zijn welkom.
We hopen u te ontmoeten op deze eerste ledenavond van het Nieuwe Jaar.
Het bestuur en leden kan terugkijken op een goed Zijactief jaar. Gezellige en informatieve avonden die
goed werden bezocht en daarbij nog de leuke uitstapjes en
excursies.
Het bestuur wil iedereen bedanken die mee gewerkt hebben om dit alles te laten slagen.
Tevens willen wij u Gezegende Kerstdagen toewensen en
een goed, gezond en actief 2018.
Het bestuur van Zijactief de Vecht.
Groetjes Janny.
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Kerkdiensten
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
Zondag 3 december Eucharistieviering Pastor H. Hofstede???
Zaterdag 9 december Woord en Communiedienst door de werkgroep
Zondag 17 december Eucharistieviering met pastor H. Hofstede?
Zondag 24 december kerstavond 16.30 gezinsviering
18.30 Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
21.30 viering met Timeless
Maandag 1e kerstdag Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zondag 31 december oudejaarsavons W en C met pastor I. Kantoci
Zaterdag 6 januari Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
Zondag 14 januari Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 21 januari Kanselruil pastor W Vroom
Zondag 28 januari Woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zaterdag 3 februari Eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 10 december Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 december Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 24 december Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Kerstavond 17.00 uur gezinsviering
19.00 uur Pastor W Vroom en het Wocu koor
21.00 uur pastoor P Daggenvoorde en het Martinus koor
Maandag 1e kerstdag 10.00 uur Eucharistieviering met pastor Sebastian en het koor Inbetween
Om 12.30 kerst met de kleintjes
Dinsdag 2e kerstdag 10.00 uur eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en Cadenza
Zondag 31 december om 10.00 uur eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Om 19.00 de oudejaarsviering met parochianen en een gelegenheidskoor
Maandag 1 januari eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde.
Zondag 7 januari Eucharistieviering met pasrtor Sebastian
Maandag 8 januari doop van de Heer Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 14 januari Eucharistieviering met pater W Boerkamp
Zaterdag 20 januari Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 21 januari 10.00 oecumenische viering met Ds Rijks en pastoor P Daggenvoorde
Zondag 28 januari Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en om 12.00 uur kinderzegen
Vrijdag 2 febr opdracht van de Heer viering in Apeldoorn met Sebastian om 9.00 uur
Zondag 4 febr Vormselviering met pastor W Vroom en mgr Woorts
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
We wensen U allen een fijne jaarwisseling en een voorspoedig 2018
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
December 2017:
10 december
10.00 uur Dienst met Pastor G.R. Bloemendal, Apeldoorn
17 december
10.00 uur Dienst met Ds. Mevr. H.E. van Boggelen Deventer
24 december* 18.00 uur Kinderkerstviering met Ds. Mevr. J. Al–van Holst
24 december* 22.00 uur Kerstnachtdienst met Dhr. E. Fokkema, Twello
25 december* 10.00 uur Dienst met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst
29 december* 20.00 uur TOP2000 dienst met Mevr. A.J. Al – van Holst
31 december
19.30 uur Oudjaarsavond viering met Ds. C.E. Lavooy, Vaassen
* zie nadere toelichting elders in deze Ratelaar op pagina 46
Januari 2018:
07 januari
14 januari
21 januari
28 januari
04 februari

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

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

Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst
Ds. H. van Vreeswijk, Kampen
Ds. B. Kruit, Apeldoorn
Pastor R. Bloemendal, Apeldoorn,
Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst

Zaterdag 16 december zal van 11.00 tot 16.00 uur in en om de Wilhelminakerk, Beemterweg 7, Beemte-Broekland een gezellige winterfair worden gehouden.
Net zoals vorig jaar zijn er weer verschillende activiteiten waaronder een “raad”tafel met wat weegt de
kalkoen?, een grandioze verloting; en diverse stands waar zelf gemaakte jams, bloemstukken enz. te
koop zijn.
Ook aan de inwendige mens is gedacht: zo is er balkenbrij, oliebollen, snert, enz. Kinderen kunnen
kastanjes poffen.
Buiten zijn de midwinterhoorn blazers aanwezig en in de kerk kunt u luisteren naar muziek of een
kaarsje aansteken.
U kunt ook oliebollen bestellen – 15 stuks voor €10,00 – die vrijdag 29 december gehaald of gebracht
kunnen worden. Ook is er balkenbrij en kant en klare boerenkool van eigen land te koop. Informatie
bij Herman Beekman 055-3231497.
Het wordt weer een gezellige fair, hopelijk voor ieder wat wils.
U bent van harte welkom! Zie ook pagina 47
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.
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Stamppottenbuffet
Eet u ook weer een hapje mee ??

Gezellig samen smullen van een STAMPPOTTENBUFFET
Op woensdag 7 maart 2018 organiseert de Aktief Ons Huus groep het traditionele stamppottenbuffet.
De kosten hiervoor zijn € 10,- Dit is inclusief 1 consumptie naar keuze en een kopje koffie of
thee als afsluiting. (kinderen t/m 12 jaar € 7,50) Betalen bij binnenkomst.
Daarvoor heeft u de keuze uit zuurkool, hutspot en boerenkool met worst, uitgebakken spekjes, jus, verschillende zuren.
Om te weten hoeveel aardappels er geschild moeten worden willen we graag vooraf inschrijven. Dit is
mogelijk bij de leden van de Aktiefgroep maar ook in het dorpshuis zelf of per mail Aktiefonshuus@outlook.com t/m5 maart 2018.
Aanvang van het buffet om 17.30 uur, de zaal is open vanaf 17.00 uur.
Inschrijven bij:
beheerder Dorpshuis Ons Huus, Beemterweg 25a, tel 06-27284949
Hennie Mentink, Beemterweg 14
Marjan van Assen, Beemterweg 20
Gerdien van der Mik, Bellertstraat 9
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE
Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat om rookworsten en balkenbrij te verkopen. Zo ook weer dit jaar! Ook is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven indien u
de jeugd van VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van het jeugdkamp zo
laag mogelijk te houden.
De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt:
ROOKWORSTEN
PER STUK
€
3 STUKS
€
BALKENBRIJ

± 1 KG (vacuüm)
± 3 KG (vacuüm)

€
€

3,50
10,00
6,00
15,00

De rookworsten en de balkenbrij worden weer geleverd door Keurslager “De Adelaar”.
Is er niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestelling plaatsen, dan kunt u
contact opnemen met
jeugd@svvenl.nl of
John Overvelde (06-27108655) of
Ingrid Lieferink (06-18945187)
De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op zaterdag 20 januari 2018 tussen
9.30 en 10.30 uur bij VenL.

Verslag Ladies Night
Ladies Night 3 november 2017
De 2e editie van de Ladies Night in ons mooie dorpshuis.
Weer een prachtige opkomst van zo’n 150 bezoekers!!!
Ondanks dat we het in eerste instantie niet van plan waren, na zo’n geweldige avond vorig jaar, hebben we toch
besloten dit jaar ook weer een ladies night te organiseren.
En dat was het zeker waard. Qua standhouders is er wel
wat gewisseld, er zijn enkele dezelfde maar er zijn ook
veel nieuwe standhouders bij gekomen. We proberen zoveel mogelijk mensen/bedrijven uit de buurt een plekje op
deze avond te geven. Wij denken dat we deze keer ook
weer een gezellig gevarieerd aanbod qua standhouders
hadden. Nieuw was dit jaar de modeshow, mede mogelijk
gemaakt door The Fashiontruck en By Richelle Fashionstore
Ook was nieuw buiten de BBQ van het Pit Fun BBQ-team,
waar men een heerlijk hapje vlees en/of vis kon proeven
en men kon een proefritje maken op één van de fietsen
van Van Amersfoort tweewielers. Tijdens de verloting zijn
er weer verschillende mensen blij gemaakt met één van de
vele cadeaus ter beschikking gesteld door de standhouders. Na afloop kreeg men een leuke goodiebag mee naar
huis, nu aangevuld met een prachtige roos van Lavanda
decoraties.
Wij hebben ervan genoten en hopelijk u ook!!! Wie weet
tot volgend jaar, hou de facebookpagina van het dorpshuis
in de gaten!
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
Het jaar is bijna ten einde, er is een hoop gebeurd in die tijd…. best wel een bewogen jaar….maar we
gaan vol goede moed 2018 in!
In januari hebben we ook weer leuke activiteiten gepland staan, te beginnen met de
Nieuwjaarsnacht. Tussen 01.00 – 04.00 uur is iedereen van harte welkom om te proosten op
het nieuwe jaar!
Mocht dit tijdstip te laat zijn dan is op vrijdagavond 5 januari vanaf 20.00 uur ook de gelegenheid elkaar
een gezond en goed 2018 te wensen!
12 januari (vrijdag) organiseert de Aktief groep de eerste Beemter pop/pub quiz. Nadere info hiervan staat op facebook. Aanmelden kan via e-mail: aktiefonshuus@outlook.com Vergeet niet de naam
van je team te vermelden! Deelname kost € 5,00 per team. Inloop vanaf 19.30 uur. Het belooft een gezellige avond te worden!
19 januari (vrijdag) Snert eten. Vanaf 17.00 uur gezellig met z’n allen snert eten. Opgave is noodzakelijk, zodat we weten hoeveel liter er gekookt moet worden ☺
Kosten p.p. € 7,50 incl. een kop koffie. Opgave VOOR zaterdag 13 -01-17. via de
e-mail: benkerkstra@gmail.com, via telefoonnummer 06 – 2728 4949 (Ben), of in het Dorpshuis.
24 januari (woensdag) organiseert de Aktief groep de workshop Handlettering.
Nadere info via facebook.
26 januari (vrijdag) komt de toneelgroep Jong Gelre de criminele komedie
“Gijzeling in Wolverding” opvoeren. Aanvang: 20.00 uur. Kosten: € 5,00 p.p.
27 januari (zaterdag) organiseert de Oranjevereniging een mega Après-ski party
Vanaf 20.30 uur is de zaal open. Toegang: GRATIS!
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
Gewijzigde openingstijden in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag
van 15.00 tot 17.00 uur en 19.30 -23.00 uur
Woensdag vanaf 19.00 uur
Donderdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag
afhankelijk van activiteiten
Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.30 uur
Cafetaria / Eetcafé geopend:

Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.30 – 19.30 uur.

Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk.
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 2728 4949
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.
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December puzzel

Dio Beemte 2
Ben jij tussen de 4 en 9 jaar en vind je dansen leuk.....
Kom dan gezellig een proefles volgen!!
Ik ben Joyce de Lange – Rijckenberg, 34 jaar oud, getrouwd met Rogier en moeder van Hugo
van 4,5 jaar en Noor van 11 maanden.
Ik geef al zo 13 jaar les bij DIO, maar dan Total Body Workout voor dames.
En nu sinds kort dan ook voor de kinderen.
De lessen zijn op dinsdag in het dorpshuis ‘Ons Huus’ in de Beemte van:
Kinderen tussen de 3/4 jaar en 6 jaar van 17.30 - 18.15 uur
En voor kinderen tussen de 6 jaar en 9 jaar van 18.15 - 19.00 uur
Kom je gezellig een keer een proefles volgen?
Heeft u vragen? Wij zijn per mail bereikbaar op info@diobeemte.nl of stuur een mail naar Joyce:
joycerijckenberg@hotmail.com
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Wandelingen door G. Schipper.
Een wandeling 5
We vervolgen de wandeling van de Kooibos en kijken halverwege de Poel naar het oosten. In de verte ziet men de boerderij “De Olde Weiije” liggen.
Die is eens helemaal afgebrand door hooibroei. De
brandweer uit Vaassen, Beemte en Apeldoorn was
er al gauw. Iedereen die kon helpen, moest helpen
met pompen. Dat werd toen nog met de hand gedaan. Slangen dragen en vastleggen. Dat werd
goed betaald. Koffie was er niet, maar er stonden
wel vijf bussen met melk en die zijn dan ook allemaal leeggedronken, want het ging een nacht en
een dag door met blussen en het hooi uit elkaar
trekken.
We zijn nu aan het eind van de Poel en daar lag de
Egelbeek. Egels, ook wel nagels genoemd was toen
een volksnaam voor bloedzuigers. Die werden in
vroegere tijden gebruikt in de geneeskunde voor
het aftappen van bloed. Naast de Egelbeek lagen
de visvijvers van de Nederlandse Heidemaatschappij. Hier kon men ’s winters schaatsenrijden. Toen
de viskwekerijen werden opgeheven, heeft men er
populieren geplant ten behoeve van de papierindustrie.
Van de Egelbeek gaan we naar de Ramsbrug, hier
stond vroeger tussen het kanaal en de Grift de
boerderij van de familie van de Brink. Brink was
tevens brugwachter en voor hem was dat v.d.
Haar. Tussen de Ramsbrug en de Papegaaibrug lagen het Vluus en de Koekampen
In 1925 heerste er een vroege en strenge winter.
We hebben toen met zijn tweeën het werk aangenomen om het riet te maaien. Het Vluus bestond uit
sloten en dijken, omdat die sloten bevroren waren,
konden we overal bijkomen. We gebruikten een
scherpe schoffel en schoffelden over het ijs en op
die manier kregen we het riet los om het vervolgens aan bossen te binden.
Hendrik van Dronkelaar had het geluk dat het Kanaal verbreed moest worden. Hij kon alle grond van
het verbreden van het kanaal krijgen en zo werd
het Vluus in cultuur gebracht en het is nu goed weiland.
Wij kijken nu naar het oosten en zien de Beemte
liggen en daar is ook nog wel eens wat gebeurd.

Het was op een Hemelvaartsdag en het was mooi
weer. Pa en ma met opgroeiende kinderen hadden
beloofd te gaan fietsen. Maar ’s morgens moest er
eerst gemolken worden. Pa ging met de kar en ma
met de fiets naar de wei. Alles verliep vlot, maar er
was een tochtige koe en die moest nog bij de stier.
Pa met de bussen melk op weg naar huis aan, ma
moest ook nog melk meenemen voor een pasgeboren kalf. Die emmer met melk kwam aan het stuur
te hangen en de koe werd achter de fiets aan de
bagagedrager gebonden. Van dit tafereel had een
foto gemaakt moeten worden, een vrouw lopend
naast de fiets een emmer melk aan het stuur en

een koe achter de fiets. Alles ging goed totdat de
koe ergens van schrok, de emmer met melk vloog
door de lucht, de koe met de fiets aan de kop op
hol. Uiteindelijk kregen ze de koe te pakken, nadat
die eerst een paar bussen geramd had die aan de
weg stonden. Van de fiets was niet veel meer over
en het kalf kreeg deze ochtend geen melk. Of de
familie deze dag nog is gaan fietsen is niet bekend,
maar het was een mooi tafereel.
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Overzicht Kerstfeestvieringen in de Wilhelminakerk
bijzondere kerstnachtviering gehouden in de Wilhelminakerk in Beemte.
Alle inwoners uit dorp en regio worden uitgenodigd
om deze dienst mee te beleven. Het maakt niet uit
of je regelmatig in de kerk komt of helemaal nooit.
Ouderen, jongeren of kinderen, iedereen wordt
gastvrij welkom geheten. Beleef het feest van de
geboorte van Jezus mee! Een spoor van lichtjes
wijst de weg naar de kerk.

TOP 2000 -VIERING
Vrijdag 29 december om 20.00 uur, is er een
TOP 2000-viering in de Wilhelminakerk. De viering is een mengeling van TOP 2000 songs en geloofsliederen. In 2016 was deze viering een groot
succes en ook dit jaar zal dat zeker het geval zijn.
U/jij mag dit niet missen!!
Het koor “In Between” uit de Vecht komt zingen.
Een koor met een pure en enthousiaste performance. Mensen komen hun persoonlijke verhaal vertellen, dat wordt ondersteund door hun favoriete
song.
Een viering dus met veel muziek en zang!! Een viering om iets te delen met elkaar op basis van persoonlijke verhalen en muziek.

Iris de Jong uit Wijhe zal zingen en ze wordt begeleid door haar broer Warner op piano. Er wordt een
orde van dienst gemaakt met herkenbare en gemakkelijk zingbare kerstliederen, vol van hoop en
licht in donkere tijden. Voorganger is Dhr. Egbert
Fokkema uit Twello en het thema zal zijn
….er waren herders rond de Wilhelminakerk
die de wacht hielden…..

U/jij komt toch ook om dit op vrijdag 29 december
mee te maken. Na de viering is er gelegenheid om
elkaar in de Wilhelminazaal te ontmoeten.
Graag tot ziens op 29 december!

Zijn we niet allemaal herders die over kudden waken en de wacht houden? In de hedendaagse samenleving betekent ‘herder-zijn’ immers ook omzien naar elkaar. We zorgen voor elkaar als buren,
in ons dorp, op school, in ouderencentra en in de
kerkgemeente. Al dan niet door gebruik te maken
KINDERKERSTVIERING
van moderne hulpmiddelen zoals een buurt- app
Op 24 december om 18.00 uur is er voor de kin- bijvoorbeeld. En we staan voor elkaar klaar als het
deren en ouders uit de buurt van Beemte Broeknodig is. Denk eens aan de bekende uitspraak van
land, Wenum Wiesel en ’t Loo weer een kinderJan Terlouw over ‘het touwtje uit de brievenbus’.
kerstfeest.
Daarom ‘kudden’ kom naar de ‘schaapskooi’ van de
In de prachtig versierde kerk bieden we een sfeer- Wilhelminakerk in de kerstnacht van 24 december
volle kerstavondviering. De viering is niet te lang
om tien uur. Mooie beelden van het kerstverhaal
zodat ook jonge kinderen het goed kunnen meebe- worden getoond op grote schermen. Voor elke beleven.
zoeker is het genieten van het feest van licht in het
De viering wordt buiten afgesloten bij de levende
donker! Kom op tijd, dan is er voor iedereen
kerststal. Natuurlijk is er dan warme chocomelk bij plaats!.
de verwarmende vuurkorven.
Samen kerstvieren op kerstavond met alle kinderen
en ouders uit de buurt. Wat een feest! Een mooi
1e Kerstdag
moment van samen zijn.
Op 25 december, aanvang 10.00 uur zal de
Komt allen op 24 december om 18.00 uur!
Kerstmorgendienst opgeluisterd worden met het
bekende koor “SPRING” uit Apeldoorn. Voorganger
zal onze eigen predikant Jolanda Al zijn.
KERSTNACHTDIENST,
Ook dit gaat weer een mooie dienst worden, u bent
komt allen tezamen
daarvoor van harte uitgenodigd!
Op 24 december, om 22.00 uur wordt er een
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Toneeluitvoering van Jong Gelre
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