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PCBO ‘De Diamant - Beemte’
Vakantiegroet van M.T. PCBO De Diamant – Beemte
“Ik heb geen speciaal talent, ik ben alleen hartstochtelijk
nieuwsgierig”. (Albert Einstein 1952)
Albert Einstein was 73 jaar toen hij dit over zichzelf vertelde. Als alles wat hij heeft ontdekt in zijn leven vanuit deze
nieuwsgierigheid heeft geleerd, dan is hij een heel eind gekomen! Zouden we dan hiermee kunnen zeggen dat we het
beste leren vanuit onze eigen, hartstochtelijke nieuwsgierigheid? En wat doen we daar dan vervolgens mee in onze omgang met kinderen?
Het is bewezen dat nieuwsgierigheid ervoor zorgt dat leerlingen meer open staan om te leren. Breinonderzoek heeft zelfs vastgesteld dat nieuwsgierigheid iemands leervaardigheden en vermogen om nieuwe
informatie vast te houden vergroot. Wat is dat mooi, om kinderen te laten leren en ontwikkelen vanuit
hun nieuwsgierigheid en verwondering. Wanneer kunnen we in de vakantie gebruik maken van deze
nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen? Het kost soms ook wat energie om tegemoet te komen
aan hun nieuwsgierigheid. Vooral jonge kinderen kunnen veel ‘waarom –vragen’ stellen. Wat zou het
jammer zijn als ze dit afleren, want het zorgt in ieder geval voor gemotiveerde kinderen die plezier hebben in het leren. Want je hoeft geen speciaal talent te hebben om nieuwsgierig te zijn!
De vakantie is in zicht! Volop mogelijkheden om ons op andere manieren te ontwikkelen. Team “De Diamant - Beemte” is zelfs al bezig met het voorbereiden van het komend schooljaar. We wensen ieder een
hele fijne vakantie toe en hopen u in volle gezondheid weer na de zomervakantie te mogen begroeten!
Gods zegen!
Wist u dat…
Er met grote regelmaat leuke foto’s van de kinderen en de school op Facebook staan? Wilt u met ons
mee genieten? Like ons op facebook, PCBO De Diamant Beemte!
BSO Locatie PCBO De Diamant – Beemte van start na de zomervakantie
De laatste tijd kregen wij steeds meer vraag van
ouders naar BuitenSchoolse
Opvang. School heeft dit signaal opgepakt en is met verschillende partijen die BSO
aanbieden in gesprek gegaan.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor kinderopvang Domein OOK. Deze aanbieder
sluit heel goed aan bij de visie van onze school. Vorige
week is er een informatieavond geweest. Tijdens
deze avond heeft mevrouw Jessica Ratting
(manager Domein OOK) een presentatie gegeven
over wat Domein OOK aanbiedt en hebben ouders alle vragen kunnen stellen en beantwoord
gekregen. Ouders waren heel enthousiast over
het aanbod. Het resultaat is dat na de zomervakantie gestart wordt met BSO op de maandag,
dinsdag en donderdag. Op deze dagen zijn er
voldoende kinderen om op de locatie ‘Diamant
Beemte’ de kinderen op te vangen. Op de woensdag zijn er niet genoeg aanmeldingen om de kinderen
op onze eigen locatie op te vangen. Om toch te kunnen voldoen aan de vraag van ouders, worden deze
kinderen op de woensdag opgehaald en naar BSO ‘de Toermalijn’ (bij Diamant in ’t Kristal) gebracht.
Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn voor de woensdag, zal ook op onze eigen locatie voor deze
dag BSO geregeld worden.
We zijn ook heel blij te kunnen vermelden dat onze eigen juf Eliza de BSO op de Diamant Beemte gaat runnen. Zij wordt in de zomervakantie ingewerkt. Dan krijgt ook
een gedeelte van ons speellokaal een gezellige BSO- inrichting. Juf Eliza is voor alle
kinderen een bekend gezicht. Zij is gediplomeerd en heeft enorm veel zin om met de
BSO te starten!
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
11-12-13
26-8
23-9
23-9

Oranjefeest Beemte Broekland
Fokvee dag, terrein Bovendorp bij “Ons Huus”
Burendag
Toertocht OCBB

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Geachte lezers,
Er is veel beweging in ons mooie Beemte Broekland. Het 80 jarig bestaan van de Wilhelminakerk is gevierd en velen hebben afgelopen week ook meegelopen met de avondvierdaagse in de Vecht. Zondag
was de fiets/auto puzzeltocht, start en finish vanuit Ons Huus en er wordt ook nog hard gewerkt aan het
starterswoningproject in de kern van de Beemte.
En dan is het bijna zomervakantie! Ik kijk ernaar uit. De scholen zijn bezig met hun laatste week en dan
kunnen de kinderen van zes heerlijke vrije weken genieten. Daar zijn ze bij mij altijd best aan toe na een
lang schooljaar. Misschien leven zij er, net als wij, ook wel naartoe, maar het is ook fijn om even lekker
te genieten van vrije tijd en niks te hoeven.
De beheerders van het dorpshuis houden ook vakantie en zijn gesloten van 27 juli t/m 13 augustus.
Traditiegetrouw gaan we het 2e weekend van augustus weer met z’n allen het Oranjefeest vieren op het
feestterrein bij de fam. Bovendorp. De Oranjevereniging werkt elk jaar weer hard om er een mooi weekend van te maken. Het programma ziet er goed uit, dus laten we hopen op lekker weer en dan gaan we
de spreekwoordelijke pet weer tegen de zolder gooien.
Ook de Ratelaar houdt zomervakantie, want in augustus komt er geen Ratelaar. In september verschijnt
de volgende Ratelaar weer in uw brievenbus. Denkt u er wel aan om uw kopie tijdig aan te leveren,
graag voor 15 augustus.
Ik wens u allen een fijne zomer.

Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

Bij de lezer
Di 4 juli + wo 5 juli

Di 5 + wo 6 sept
Het redactieteam bestaat uit:

Di 3 + wo 4 okt

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

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 Augustus 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
Voor de zomervakantie ook nog even de laatste berichten van de Buurt- en Belangenvereniging. Op
donderdag 18 mei waren Marion Vinken van de Gemeente Apeldoorn en Robert Keizer en Ewald Timmerman van Landschapsimpuls in het dorpshuis
aanwezig voor een informatieavond. Deze avond
werd goed bezocht door +/- 40 personen. Op deze
avond kwamen er al 20 aanmeldingen binnen. Er
werd informatie gegeven over beplanten van je erf
via een systeem van landschapsbeheer met behulp
van subsidie.
Op 30 mei bezochten Wilma en Ilona een Dorpenplatform in het oude schoolgebouw de Hoge Weye,
het Dorpshuis van Beekbergen. Hier werden weer
allerlei zaken besproken die spelen in de dorpen.
Voor het eerst sloot Ugchelen aan, alhoewel het
geen officieel dorp is maar ze wel dat gevoel hebben dat ze een dorp zijn van de Gemeente Apeldoorn.
Ook hebben we daar een presentatie gehad van het
dorpscontactpersoon van Klarenbeek mevr. Wolters. Wat ons daarvan aansprak waren “de helpende handen”. Een groep vrijwilligers die mensen bijstaan met een bezoek aan het ziekenhuis, boodschappen, kleine klusjes etc. Een mooi plan om hier
in de toekomst misschien ook te starten.
Wij hebben als BBvBB aangegeven dat de begraafplaats in Wenum achterstallig onderhoud heeft. We
hebben daarover contact gehad inmiddels en dit

alles heeft met bezuinigingen te maken.
Op 23 juni gaan Helga en Ilona nog naar een Inspiratiesessie Zorg en Hulp in Apeldoorn. Tijdens de
inspiratiesessie op willen ze graag van gedachten
wisselen over hoe de zorg en hulp in Apeldoorn is
geregeld. In kleine groepjes bespreken we hoe we
de wijkgerichte hulp en ondersteuning het beste
kunnen organiseren. Wat zijn onze ervaringen? Wat
gaat goed en waar lopen we tegenaan? Hoe zorgen
we voor goede zorg en hulp? De praktijk is dus het
onderwerp van gesprek.
En op 28 en 29 juni vinden er gesprekken met de
leden van de Dorpshuis Vereniging en de buurt
plaats over de plannen voor betaalbare woningbouw in Beemte Broekland. We verkennen die
avonden de mogelijkheden om tot de bouw van een
aantal huizen in de Beemte te komen. Of dit dan
ook gaat lukken is nog maar de vraag:
De provincie, die uiteindelijk toestemming moet
geven, is zeer terughoudend bij nieuwbouw
in het buitengebied;
Realisatie is alleen mogelijk als de hele gemeenschap erachter staat;
Een project waarbij de gemeenschap als geheel
een voordeel heeft maakt meer kans.
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Dorpshuisvereniging Beemte Broekland
Wat is een maand toch vlug voorbij.
Voor je het in de gaten hebt mag je weer schrijven voor de Ratelaar.
Op het moment dat dit u dit leest is er al druk vergaderd met de verenigingen en de inwoners over het al
dan niet bouwen van een aantal starterswoningen in Beemte Broekland. Er zijn een tweetal avonden belegd ism de Buurt en belangenvereniging. Wat de uitkomst is heeft u wellicht al gehoord in de wandelgangen en anders leest u dit in de volgende Ratelaar.
We hebben ook weer een goed overleg met de beheerders Ben en Gina gehad. Zij zorgen dat in de zomermaanden het terras en de bar zoveel mogelijk open zullen zijn ondanks het revalideren van Ben en
daar zijn wij als bestuur heel blij mee.
Het bestuur heeft inmiddels de cursus Marketing voor dorpshuizen met goed gevolg afgelegd. Het was
echt heel erg leuk om met de diverse dorpshuizen van mening te wisselen en te overleggen wat goed
gaat en wat “goed” is voor een dorp. We hebben dan ook heel veel ideeën opgedaan en tot slot hebben
we een opdracht mee gekregen om een activiteit te organiseren in ons dorpshuis die nog niet gedaan
wordt en die wel geld op gaat brengen…….we hebben gekozen voor een avondje Pubkwis. U kunt dan
met een groepje ( liefst van verschillende leeftijd) een x aantal vragen beantwoorden en daar mee een
leuke prijs winnen. Het zijn vragen van diverse aard en er zullen ook opdrachten uit te voeren zijn. U
hoort van ons wanneer we dit gaan doen, we denken zelf zo rond eind september. Deze activiteit wordt
nu éénmalig door het bestuur georganiseerd zoals gezegd als oefening en dit is overlegd met de Aktiefgroep die alle andere activiteiten organiseren.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. We begrijpen wel dat we die niet zo snel via
deze oproep zullen krijgen maar we gaan wel actief op zoek en zullen ook mensen aan gaan spreken.
Niet omdat we zelf aan vertrekken denken maar vele handen maken licht werk. Denk nu niet meteen dit
is niets voor mij maar denk er eens rustig over. Hoe leuk is het om je steentje bij te dragen aan een leefbaar dorp?
In de maand juli zullen wij niet vergaderen, maar zijn we uiteraard wel bereikbaar via ons bekende
emailadres infodorpshuisbb@gmail.com voor vragen, advies, ideeën en tips. U mag ook gerust bij ons
aanschuiven tijdens een vergadering. Onze vaste vergaderavond is de 3 e woensdag van de maand vanaf
19.30 uur.
Rest ons nog u een heel fijne zomerperiode toe te wensen of u nu thuisblijft of weggaat: veel zon maar
natuurlijk ook voldoende regen ☺
Hartelijke groet van het bestuur van Dorpshuis Ons Huus.

Aktief Ons Huus groep
Aktief Ons Huusgroep
Hier weer een berichtje van de aktiefgroep. Helaas kunnen we niet veel melden want de door ons georganiseerde fiets/puzzeltocht moet op het moment van dit schrijven nog plaats gaan vinden. Wel willen
we alvast de buurt en belangenvereniging bedanken voor hun trouw sponsoring in de vorm van een
broodje kroket/kaassoufflé na afloop van de tocht.
Jammer moeten we afscheid nemen van Simone van Assen en Ilona Achterkamp. Beiden hebben vanaf
het begin in de Aktiefgroep gezeten, we zullen ze dus best gaan missen maar respecteren kun besluit.
Vanaf deze plaats dan ook nogmaals bedankt voor jullie inzet de laatste 3 ½ jaar.
We zullen daarom op zoek moeten gaan naar nieuwe vrijwilligers want hoe groter de Aktiefgroep is hoe
gemakkelijker er iets georganiseerd kan worden. Denk je nu: dit is wel iets voor mij? Spreek ons aan of
mail ons gewoon en kom erbij. Moeilijk is het niet wel heel gezellig.
Na de zomer gaan we weer verder met organiseren en er staat dan een heuse “Mannenavond” op het
programma. Wat dit inhoudt vertellen we na de zomervakantie.
Fijne vakantie allemaal,
Simone, Ilona, Sharon,Hennie,Mary,Gerdien,Marjan,Mettie
aktiefonshuus@outlook.com
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Oranjevereniging Beemte Broekland
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 augustus 2017 hopen we weer het
jaarlijkse ORANJEFEEST te vieren op het feestterrein van de familie Bovendorp, achter het dorpshuis “Ons Huus”. Dit is een extra bijzonder jaar, vanwege het 70 jarig bestaan van de OVBB.
We starten op vrijdag 11 augustus om 14.00 uur met de seniorenmiddag met
medewerking van ‘Dirk Stijk’ en ‘Roy van Bremen’.
De feestavond start om 20.00 uur met medewerking van “538 Roadshow en
Rick Romijn’.
De zaterdag 12 augustus begint weer met een heerlijk ontbijt om 9.00 uur in
de feesttent. Om 9.45 start de optocht.
Om 14.00 uur zullen de kinderspelen van start gaan, met aansluitend de ballonnenwedstrijd.
Om 15.00 uur start het vervolg van de zoektocht naar De Beste Kraanmachinist van Beemte, dit jaar
met een nieuwe uitdaging voor de deelnemers.
Op zaterdagavond start de feestavond op 20.00 uur met ‘Spot’ en ‘Ronnie Ruysdael”.
Op zondag 13 augustus zal de zeskamp starten om 13.00 uur.
Aansluitend, vanaf 16.00 uur is er feest in de tent met medewerking van ‘Party Harry en ‘DJ Roy’.
We hopen u allen te zien op 11, 12 en 13 augustus!
Het Bestuur OVBB.
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Trekker toertocht 2017

Beste Trekker vrienden
Het is weer zover, onze vierde toertocht van de O.C.B.B. (Oldtimer Club Beemte Broekland) is al weer in
aantocht.
Deze zal zoals voorgaande jaren samenvallen met burendag op 23 september 2017. Ook dit jaar willen
wij de tocht afsluiten met een B.B.Q wat de afgelopen jaren goed in de smaak is gevallen. Wat het aantal deelnemers betreft willen wij dit jaar het aantal opvoeren naar 60 trekkers, vorig jaar was het aantal
van 50 goed te handelen. De opgave kan gedaan worden tot en met zaterdag 9 september, wees er vlot
bij met opgave, in augustus komt het ook in het SCV oldtimers blaadje te staan waardoor iedereen zich
kan opgeven en dan is de regel: vol is vol.
De kosten zijn dit jaar als volgt
Trekker en BBQ
17,50 euro
Trekker zonder BBQ
7,50 euro
Bijrijder met BBQ
12,50 euro
Alleen BBQ
12,50 euro
Geld overmaken naar NL63RABO0103120106 t.n.v. J.H. Gerritsen o.v.v. “toertocht 2017”. Voor de koffie/thee en de bekende snee krentenbrood bij aankomst zal gezorgd worden, evenals een blikje drinken
tijdens de pauze onderweg. Opgave het liefst per mail oldtimerclubbb@gmail.com dan liggen de contacten ook maar vast, handig voor eventuele andere ritten.
Uiteraard kan opgeven ook per telefoon
Ab Vos 06-53425320
Frits Bouwmeester 06-83551109
Verzamelen is om 9,30 bij dorpshuis “Ons Huus” Beemterweg 25A Beemte Broekland. Waarna wij ongeveer tegen 10:15 vertrekken voor een mooie tocht door onze omgeving, uiteraard rekenen wij op mooi
weer.
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Fototentoonstelling Beemte Broekland Wenum
Al weer voor de derde keer een fototentoonstelling, met
Mob. 06-83551109
mooie plaatjes uit vervlogen tijden. Ik heb na de uitgave wenum@gmail.com
van mijn boek “Trugge kieken” veel reacties gehad waardoor er zeer mooie en unieke foto’s boven water gekomen zijn. Ik ben de personen die het materiaal hebben
afgestaan, dan ook zeer dankbaar. Hierbij een kleine indruk van wat er binnen gekomen is; de winkel van Bessels (later woning van W. Schimmel bij de benzinepomp),
de winkel van Bart Sangers (naast het dorpshuis) de
Winkel van Henk van der Haar (kanaal noord 482), Grote
groepsfoto van vele bewoners (Beemterweg uit de jaren
60), en de molen van vorderman (Marleweg). Dit is allemaal ver achter ons, maar een lust voor het oog om weer
te zien. Het is zomaar een greep uit het toch al grote foto
archief over Beemte Broekland en Wenum.
Maar de foto’s moeten natuurlijk wel binnen blijven komen om dit alles te blijven realiseren, voorbeelden zijn;
op het land aan het werk, koeien melken, van de boerderij, op de trekker, Oranjefeest en van de diverse andere
verenigingen. Blijf de schoenendozen op de kop zetten en
denk niet mijn foto heeft geen historische waarde, alles is
welkom ik scan het in en u krijgt de foto weer retour. Die
dan later eventueel na uw toestemming weer gebruikt
kan worden, vergroot voor een nieuwe tentoonstelling.
Hiermee blijft een gedeelte van uw familie album voor
het nageslacht bewaard. Wat tot op de dag van vandaag
ontbreekt zijn foto’s van de bruggen over het kanaal en
de wetering. Wie kan mij daar aan helpen, maakt niet uit
in welke staat ze zijn of wat en wie er op staan, ze zijn
altijd weer op te pimpen. Maar ook foto’s uit Broekland
zijn niet ruim voorhanden en dus ook zeer welkom. Terug
komende op de fototentoonstelling die is dit jaar op zon-

Mail;

historiebeemtebroekland-

dag 19 november van 13.00 uur tot 17.00 uur

in dorpshuis “Ons Huus” op de Beemte. Dus zet allen deze datum in uw agenda en kom een kijkje nemen en laat
u verbazen.
Met vriendelijke groet9
Frits Bouwmeester

Peter Berends en Johanna Kers, Beemterweg 5.
Foto Belinda van Elden rond 1900

Boven: Nel Adelerhof en Henk Bremer
Onder: Riekie Schipper en Bart Sangers
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foto: 1965.

PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 2
Groep 1,2,3 plant de plantjes in de moestuin
Eindelijk was het zover,
de moestuintjes zijn zo
groot geworden dat ze nu
echt naar buiten mochten.
We hadden gehoord dat
ze buiten op een speciale
manier gepoot moesten
worden. Daarom hebben
we Madita gevraagd om
ons te komen helpen. Zij
weet hier veel van af,
waardoor we naast het
plantjes poten ook veel
geleerd hebben. Zo mogen sommige planten niet
te dicht bij elkaar staan,
anders groeien ze niet
goed. En groeien andere
planten weer zo hard, dat
je ze beter bij de rand
kunt zetten.
Hier hebben we geprobeerd allemaal rekening
mee te houden. Nu de plantjes buiten staan geven we ze elke
dag water. Hierdoor zouden ze goed moeten gaan groeien. Het zou leuk zijn, wanneer we een keer iets
uit onze eigen moestuin zouden kunnen gaan proeven. Madita, nogmaals bedankt voor je hulp en al je
tips. We hebben er heel veel van geleerd!
Groep 5/6/7/8 PCBO De Diamant – Beemte
op bezoek bij het CODA-archief
Op 22 mei is groep 5 t/m 8 naar het CODA-archief geweest om
meer te weten te komen over het Apeldoornsche Bosch. Tijdens
geschiedenis en Top-ondernemers zijn de kinderen druk bezig geweest met de Tweede Wereldoorlog. Dat de oorlog in Apeldoorn zo
dichtbij kwam, is iets wat veel kinderen nog niet wisten. Er zijn
mooie gesprekken ontstaan en de kinderen zijn meer te weten gekomen over de oorlog in Apeldoorn. Mede door een uniek bezoekje
in de archiefruimtes. Normaal mag bijna niemand daar komen. Al
met al was het een leerzame en bijzondere middag.

Schoolreisje PCBO De Diamant - Beemte
Dit jaar zijn we met groep
1 t/m 8 op schoolreis naar ’t Smallert geweest. We hebben samen kaarsen gemaakt en kregen een
rondleiding langs de kwekerij.
We mochten zelfs proberen om
zelf als beren een vis te vangen. Daarna hebben we gezellig samen geluncht. De middag
hebben we heerlijk gespeeld.
Spelen in de speeltuin, met een
supervaart van de waterglijbaan, kanovaren op de plas,
met het vlot naar de overkant
van het water, springen over
de stapstenen en heerlijk verkoeling zoeken in het water. Het was een erg warme, maar supergezellige dag!
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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 3
Laatste bijdrage groep-8-redactie schooljaar 2016-2017
Met groep 8 acht dag zijn we naar de Eemhof geweest. Dit is een zwembad! Het leukste vond ik de turbotwister! We gingen er met ze alle in! We sloten af met een BBQ!
Het was een groep8dag om nooit meer te vergeten!
(Zoë)
Het was echt superleuk bij groep 8 dag. We gingen met zijn alle de hele tijd van alle glijbanen af. We
gingen ook in het golfslagbad dat was echt heel cool. Het leukste vond ik de turbotwister dat is een
glijbaan met banden. Kortom: het was echt superleuk!!!
(Luc)
Ik vond het heel leuk het was wel lang rijden. We gingen naar de Eemhof centerparks.
De leukste glijbaan vond ik de wildwaterbaan!!! We kregen ook nog een ijsje.
En daarna hadden we een barbecue.
(Jaycie)
Ten eerste vond ik het in de auto gezellig, alle meiden bij elkaar. In de turbo twister was het supergrappig en leuk. De wildwaterbaan was lachen. De BBQ was ook hartstikke leuk
Dag!!!!!!!!!!!!!
(Thirza)
Het was heel gezellig in de auto met de jongens. Het was jammer genoeg wel lang rijden. Toen we er
waren gingen we even iets eten. Daarna gingen we zwemmen. Gelijk naar de wildwaterbaan, toen gingen we naar de Turbotwister. Dan moet je met een band. Tot slot gingen we met alle juffen en meester
naar de BBQ.
(Sem)
We stapten in de auto. Toen gingen wij naar de eemhof. Eenmaal aan gekomen daar gingen wij een
plekje zoeken. Wij gingen buiten zitten. Ik ging als eerst door de wildwaterbaan. Toen naar de glijbanen. Ik ging toen naar het golfslagbad. Daarnaar naar de turbo twister dat is en glijbaan met banden.
Wij hadden een ijsje gegeten. Nog voor de laatste keer door de wildwaterbaan. Toen op de terug weg
naar de barbecue daar zaten alle ouders van alle kinderen. Er was heerlijk eten en drinken. Het was
echt een geslachte dag.
(Collin)
We zijn met groep 8 dag naar de eemhof geweest en we hebben gezwommen. Er waren 6 glijbanen en
het was heel leuk de wildwaterbaan was leuk. Er was een golf slag bad en daar zijn we in geweest
overal zijn we in geweest. Daarna hebben we een ijsje gegeten.
En we hebben ge-BBQ.
(Wibe)
We zijn naar het Eemhof gegaan en het was superleuk!!!! Er was een wildwaterbaan. Je ging best hard.
Er was ook een bandenglijbaan. Ik was van de band gevallen. ☺ Het deed geen pijn, maar het was wel
grappig. Daarna ging ik zwemmen in het golfenbad en we kregen een ijsje. Het ijsje smelten wel heel
snel, maar het was wel lekker ;). We sloten af met de lekkerste BBQ ooit.
(Rijk)
Wij zijn naar de Eemhof geweest (dat weet je inmiddels al wel ☺), er waren veel glijba-nen dus ook
heel gezellig. Er was een buitenzwembad en die was lekker warm, die zat vast aan een wildwaterbaan.
Je had ook de Turbotwister daarin moest je eigenlijk met een band (maar hé wij zijn groep 8 *vandaar
de musical groep 8 achter de tralies dus zijn wij ook zonder band gegaan). Het ging soms wild, soms
heel wild maar niet rustig ;). Ik heb alle glijbanen en de golfslagbad gefilmd met een GoPro
(onderwatercamera).
(Stijn)
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Kidskerk
Terwijl u dit leest hebben wij
alweer een heel seizoen
KidsKerk samen met de kinderen beleefd en afgesloten.
De laatste keer dat we samen zijn geweest, was bij
Farm4You.
We hebben genoten van een
mooie openlucht dienst tussen alle dieren van de zorgboerderij van
de familie Van Lohuizen.
En wat een geluk hadden we
met het weer!
Tijdens de dienst hebben we
met de kinderen samen getekend in een aparte ruimte.
Na afloop hebben we samen
met alle mensen genoten
van een Amerikaanse picknick.
Iedereen had wat meegenomen, salades, broodjes, hapjes en vers fruit.
Zelfs zelfgemaakte Kruudmoes stond op tafel, echt geweldig!
Een mooie afsluiting van een super fijn seizoen.
Wat hebben we het afgelopen jaar weer
fijn gehad samen en wat was de opkomst
weer groot.
We hebben naar mooie verhalen geluisterd die op een bijzondere, speciale manier verteld of uitgebeeld werden.
Palm Pasen stokken werden versierd,
tegeltjes met mooie wensen en echte
windmolentjes gemaakt.
We hebben ook bijzondere diensten samen mogen beleven zoals de kerk- en
schooldiensten van de Diamant de
Beemte en de Sjofar Prinses Beatrix uit
Wenum.
En niet te vergeten een mooi uur samen
met kinderen van de Antonius school uit
de Vecht en het koor In Between tijdens
Pasen.

Het was weer een heel fijn en bijzonder KidsKerk jaar!
We hopen jullie allemaal weer te begroeten in september, elke tweede zondag van de maand in het gebouwtje bij de
Wilhelminakerk in de Beemte.
Groetjes van de
KidsKerk leiding,
Ria, Ester, Wilma, Alwine en
Renate
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In memoriam Tiemen Schipper

In memoriam Tiemen Schipper.
Tijdens mijn vakantie is Tiemen Schipper overleden. Ik zie vanmorgen de advertentie
in de krant en word daar stil van. Tiemen en zijn vrouw Eef waren een van de belangrijkste trekpleisters van het eerste uur van het Rondje Beemte. Met veel enthousiasme
en plezier werd er van alles georganiseerd op hun erf en prachtige tuin.
Een traditie die na het overlijden van Eef door Tiemen werd voortgezet.
Wat was hij trots op zijn opgeknapte “museum”!
Maar wat het meeste indruk maakte was hun optimisme, enthousiasme en hun belangstelling.
Rondje Beemte en ik gaan je missen Tiemen Schipper.
Miek van den Pangaard
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Wandelingen door G. Schipper
Een wandeling 3
We blijven nog even bij de Jonas want er is veel
gebeurd in die herberg. Na de Oudejaarsdag, de
daaropvolgende Nieuwjaarsdag kwamen de meiden
en de jongens uit de omgeving om de gratis Nieuwjaarsborrel te komen drinken. Ze kochten zelf ook
nog wel een paar borrels en ’s avonds kwam Lammert met zijn harmonica en dan werd het een vrolijke boel. Om tien uur was het sluitingstijd. Het
was weleens moeilijk om de gasten de deur uit te
krijgen. Mijn moeder zei iets voor tienen: “Jongens,
ik hoor wat op de stoep, dat zal de politie wel zijn”.
Een van de klanten zei: “Ik ben niet dronken” en
liep al waggelend de deur uit. Nu moest die man
om bij zijn huis te komen over de Griftbrug, onder
richels doorkruipen, want hij woonde tussen de
Grift en het kanaal. Maar hij kroop niet onder richels door maar onder de brugleuning en plomp,
daar lag hij in de Grift. Meteen kwam zijn vrouw in
de herberg en zei: “Dinges zit in de Grift”. Dinges
werd in benevelde toestand uit de Grift gehaald.
Dinges kreeg droge kleren bij ons en ging met zijn
vrouw naar huis.
De klanten vertrokken allemaal en het was weer rustig, maar dat duurde niet
lang. In de omgeving werd
nogal gestroopt en de
Wenumse jongens dachten:
“In een nieuwjaarsnacht
zijn er geen schutten,
jachtopzieners, in het veld”.
Die nacht hadden ze de
fietsen stiekem in de schuur
gezet. Dan konden ze met
de lichtbak, een soort carbidlantaarn, op de Poel

gaan jagen. Maar de schutten waren wel aanwezig.
De schutten kwamen op het licht af en de jongens
gingen op de vlucht. Er was een vlonder vlakbij de
brug over de beek. De jongens wisten dat, maar de
schutten niet. De jongens kregen een voorsprong
en klopten bij de herberg aan en zeiden: “Doe vlug
open, wij worden achterna gezeten door de schutten”. Ze werden achter het hooi op de hilde verstopt. Het duurde niet lang of de schutten waren er
ook en zeiden: “Hier zijn stropers”. Mijn vader zei:
“Geen stroper gezien”. De luchte (lantaarn) moest
aangestoken worden (er was nog geen elektriciteit)
en de schutten gingen overal zoeken maar ze konden niets vinden en gingen weer weg. De jongens
kwamen uit de hilde en gingen nog een poosje bij
de kachel zitten zonder licht, want de schutten konden nog wel eens op de loer liggen.
Maar ze vertrokken uiteindelijk met de haas onder
de jas en het geweer, waarvan de loop in de
broekspijp en de kolf onder de jas zat en gingen op
de fiets richting Wenum.
Het duurde niet lang of er werd weer geklopt en
toen stonden de twee schutten met een stroper
voor de deur. De stroper wou zijn naam niet zeggen. De schutten hadden al een doosje lucifers verstreken (er waren nog geen zaklantaarns) want ze
wilden zijn gezicht zien. Maar als de schutten een
lucifer aanstreken blies de stroper meteen de brandende lucifer uit en daarom kwamen ze bij ons. De
stroper werd herkend en kreeg een proces-verbaal
voor strikken zetten. Het was onder tussen wel laat
geworden. Ik sloop nog even naar buiten en in de
verte kon je horen zingen. “Dinges is met z’n gatje
in het water gevallen, falderie, falderie, faldera.
Het was weer een spannende nacht geweest.
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Ratelaartjes
Te koop wegens aanschaf nieuwe printer/scanner t.e.a.b.:
Lexmark C549N kleurenprinter voor desktop of klein kantoor

De Lexmark C540n is compact, stil en snel, met afdruksnelheden tot 20 pagina's per minuut in zwart en kleur,
en verlevendigt uw documenten met zijn prachtige kleurenkwaliteit.
Familie Gerritsen, Beemterweg 11a, Beemte Broekland tel 055-3122355
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
Als u binnenkort iets wilt organiseren in het dorpshuis, een feestje wilt vieren of als u andere vragen
heeft: u kunt ons gewoon bereiken via telefoonnummer: 06 27284949.
SNACK ACTIE MAAND Juli-Augustus
4 patat met 4 kroketten of frikandellen € 11,00

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: (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf 10:30 — 21:00 (of zolang het gezellig is)
Cafetaria/Eetcafé geopend : Zaterdag en zondag vanaf ca. 10.30 uur.
Terras geopend
: Zaterdag en zondag vanaf ca. 10.30 uur.

Wij zijn op vakantie van 27 juli t/m 13 augustus, dan is het
dorpshuis gesloten.
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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.
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 2728 4949

Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
Juli 2017:
09 juli
10.00 uur Dienst met
16 juli
10.00 uur Dienst met
23 juli
10.00 uur Dienst met
30 juli
10.00 uur Dienst met
Augustus
06 aug.
13 aug.
20 aug.
27 aug.

2017:
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met

Ds. Mw. L. van Hilten-Matthijssen
Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn
Ds. E. Fokkema, Twello
Pastor G.R. Bloemendal

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

J.J. Kappers, Apeldoorn
J.Alma, Veenendaal
Mevr. I. de Zwart, Deventer
E.P. van der Veen, Nunspeet

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

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 2 juli eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zaterdag 8 juli Eucharistieviering met Pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 16 juli Woord en communieviering met werkgroep
Zaterdag 22 juli Eucharistieviering met pater W. Boerkamp
Zondag 30 juli woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Zaterdag 5 augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 13 augustus Eucharistieviering met Pastor P Daggenvoorde
Zaterdag 19 augustus woord en communieviering met pastor I Kantoci
Zondag 27 augustus Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zaterdag 2 september Woord en communieviering met de werkgroep
Zondag 10 september Eucharistieviering met pastor H. Hofstede

Wij hopen U te mogen begroeten bij vieringen die u
aanspreken
Pastoraatsgroep en Locatieraad van de H Antonius
We wensen U een fijne vakantietijd toe, mooi weer
en behouden thuis komst

Vieringen in Twello zondag 10.00 uu
Zondag 2 juli Eucharistieviering met pater J Hulshof
Zondag 9 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zondag 16 juli Eucharistieviering met pater P Westerman
Zondag 23 juli Eucharistieviering met pater W. Boerkamp
Zondag 30 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 6 augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 13 augustus Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Dinsdag 15 augustus Maria ten hemelopneming met pastoor P Daggenvoorde om 10.00 uur
Zondag 20 augustus Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 9.00 uur!!!!!!!
Zondag 27 augustus Eucharistieviering met pater J Hulshof
Zaterdag 2 september Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 3 september om 10.30 klompendient met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 10 september Eucharistieviering met pastor Sebastian

De Ratelaar - juli 2017 - Pagina 31

Jürgen de Groot schutterskoning de Vecht !
Afgelopen zaterdag was het weer zover, de jaarlijkse Pinksterfeesten in de Vecht bij Sv V en L. Dit jaar
maar werd er ‘s middags al gestart met een gezellige, goedbezochte Pinkster braderie. Tijdens dit evenement vond er een sponsorloop voor het goede doel plaats. De kinderen liepen enorm veel rondjes
rond een kwart en een half voetbalveld voor Tour of Life, Prader Willi Fonds en jeugd Sv V en L! De
avond startte met het gebruikelijke vogelschieten om 20.00uur. Met een groot aantal deelnemers, ruim
40 en lekker weer, werd er goed geschoten want in en rap tempo kwamen de vleugels, de staart en de
kop naar beneden. En binnen een uur was het Jürgen de Groot die de vogel verloste en het winnende
schot afvuurde. Hij kreeg natuurlijk van iedereen de felicitaties en een vat bier, met een voordeel voor
iedereen want Jurgen, eigenaar van zalencentrum en café De Groot, is een rappe tapper!! Daarna
stroomde geleidelijk aan de tent vol en was het enorm gezellig met Barcode en Dj Bart. De Vecht kan
zich na een geslaagd feestje opmaken voor dag 2, maandag tweede Pinksterdag, de 41 e editie van het
familievoetbal.

Team Overvelde winnaar van 41ste familievoetbal toernooi Sv V en L
Afgelopen maandag, Tweede Pinksterdag vond voor de 41 ste keer het familievoetbaltoernooi plaats bij
V en L in De Vecht. Ditmaal streden 12 teams om de eer en dat eindigde, na een aantal mooie wedstrijden, tenslotte in de finale om eerste en tweede plek. De twee teams die daarin tegenover elkaar
stonden waren Kamphorst en Overvelde. Mooi detail hierbij is dat deze beide teams al vanaf het begin
van het familievoetbal toernooi bij V en L mee strijden! Team Overvelde ging er dus met de eerste plek
vandoor. Op twee eindigde Kamphorst, drie en vier waren team Anders en team Drost. De sportiviteitsprijs ging deze keer naar team Ganzevles. Ook dit was weer een geslaagde dag in de Vecht, allemaal
georganiseerd door Sv V en L. En dan volgt komend weekend nog de seizoen afsluiting voor de jeugd
met het alom bekende voetbalkamp, waar iedereen enorm veel zin in heeft!
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Jeugdkamp Sv V en L enorm succes!
Mary spel, verkleden in groepen, playbacken en een
Vorig weekend is bijna de totale jeugd van Sv V en L op dansje bij je act bedenken, en daarna opvoeren voor de
kamp geweest, ter afsluiting van voetbalseizoen
rest. Daarna voor de jongeren de BINGO en de oudste
2016/2017.En uit de geluiden en foto’s en video’s blijkt jeugd mocht naar Festfly in Teuge. Na een ontnuchtedat het weer één groot succes was! Thema dit jaar was ringsspel voor de oudsten volgde een uitgebreid ontbijt
zomer carnaval, en toen er vrijdagavond om 18.00 werd met ei! Vervolgens stoelendans en werd er een taart
gestart op het V en L terrein, kwam niet veel later de
gegooid naar de jarige Marco Schimmel. Daarna kwacarnavals wagen van De
men de ouders om
Vrogge Reuiers binnen
de kinderen op te
rijden om gelijk sfeer te
halen , en werd er
maken! Daarna werd gegevoetbald ouders
start met penalty's schietegen jeugd en
ten waarna de kids in 10
leiders tegen oudgroepen werden verdeeld
ste jeugd. Vervolen het Ren je Rot spel
gens volgde het
deden, met als knaller
afronden van jaardaarna ‘s avonds laat de
lijkse penalty bospooktocht met enge
kaal , met als gastmannen mèt kettingzakeeper deze keer
gen! En dan smaakt een
Joost Veldwijk,
broodje hamburger nadien
keeper van eerste
wel erg lekker. En de voor
elftal Teuge. De
de oudere jeugd volgde
winnaar was Tiem
nog als extra een dropOvervelde, met als
ping. Dus van slapen
tweede Collin ten
De totale jeugd en begeleiding van het kamp
kwam niet veel, zeker
Have en als derde
toen in de kleedkamers,
Sander van Essen.
de slaapplekken van de
Als jeugdspeler
jongste jeugd, de douches aangingen, als anti legionella van het jaar werd Matthijs Buitenhuis gekozen, die dit
beleid. Na een heerlijk ontbijt was het zaterdagochtend jaar enorm gepresteerd heeft en ook nog zijn scheidstijd voor een speurtocht door de Vecht en ‘s middags de rechters diploma heeft behaald. Een geweldig weekend
sport en spelmiddag, met zitvoetbal, barkruk zoeken en wat zonder alle vrijwilligers niet mogelijk zou zijn…bij
eieren gooien, wat natuurlijk voor de nodige hilariteit
deze allen enorm bedankt voor jullie tomeloze inzet!
zorgde. Na een overheerlijke BBQ volgde het Henny en

Enorme opbrengst voor het goede doel tijdens Pinkster braderie Sv V
en L!
Op de zaterdag voor de Pinksteren werd bij Sv V en L een Pinksterbraderie georganiseerd en tijdens dit gezellige evenement werd er
een sponsorloop georganiseerd voor het goede doel. Te weten De
Tour for Life van Marc Leerkes voor de Daniel den Hoed Stichting,
Het Prader Willi Fonds waarvoor Clair Dreijerink en Yvette Tiemens
meelopen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en voor de jeugd van Sv
V en L zelf. De jeugdleden van de club werd gevraagd sponsors te
zoeken en dan zoveel mogelijk rondjes te lopen. En gelopen werd
er…De kleintjes om en kwart voetbalveld en de oudere jeugd om een
half veld. En er werd en onverwacht groot bedrag opgehaald door
allen samen. Ruim 900 euro kon onder de drie doelen verdeeld worden. Enorm bedankt alle jeugdleden die hun beste beentje voor hebben gezet!
Mathijs Buitenhuis, verkozen tot
jeugdspeler van het jaar

Foto zie achterzijde.
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Stijn Uenk, de jeugdspeler die het meeste geld bij elkaar had gelopen tijdens de sponsorloop,
met Marc Leerkes, Yvette Tiemens en Clair Dreijerink
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