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Verslag van de Kerk- en Schooldienst met Wil-
helminakerk en de Sjofar Prinses Bea-
trixschool 
  
Het was een vrolijke dienst samen met de kin-
deren, ouders, grootouders en  
leerkrachten van de Sjofar Prinses Beatrixschool op 
5 februari jl. met als thema: ‘Samen staan we 
sterk”. Want we horen bij elkaar!  
De Wilhelminakerk is de kerk van Wenum Wiesel, 
Beemte Broekland en het Loo. Samen kunnen we 
elkaar helpen, kunnen we feestvieren, kunnen we 
elkaar troosten als er verdriet is. In het verhaal 
van Mozes, in het zingen en de dansjes van de kin-
deren kwam het thema tot uitdrukking. 
Juf Saskia, het hoofd van de school, vertelde dat 
de school midden in de gemeenschap staat. En ook 
de kerk staat in de gemeenschap. Zijn we nog met 
elkaar verbonden? Kunnen we net als Mozes een 
nieuwe weg inslaan en samen verder bouwen aan 

de verbinding met elkaar? Een figuurlijke brug ma-
ken tussen school, kerk en gemeenschap? 
Voortbouwend op dit thema hadden de kinderen 
van de oudste groepen op school een prachtige 
brug gemaakt en zij legden die “brug” tussen de 
school (twee juffen), de gemeenschap van Wenum 
Wiesel (een moeder met twee kinderen) en de kerk 
(voorganger en voorzitter) voor in de kerk, zie fo-
to. Er klonk een spontaan applaus! De bruggen wa-
ren gelegd! Hoe nu verder? 
Iedereen mocht suggesties opschrijven. Bij deze 
een paar reacties: Samen dingen doen voor elkaar 
en elkaar de helpende hand bieden. Oud zeer in de 
prullenbak. Zelf de ‘brug’ overgaan en niet wachten 
tot de ander de 'brug' overkomt. Vaker kerk- en 
schooldiensten houden. Kerk uitnodigen bij activi-
teiten op school. Als kerk en school samen meer 
zichtbaar zijn.  
Verdraagzaamheid. Deze dienst geeft goede moed 
voor de toekomst!  
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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  

  
8-3 Spreekuur zorg en welzijn 
11-3 Klussendag Ons Huus/NL doet 
15-3 Stembureau 
17-3 Workshop Lavanda 
22-3 Jaarvergadering BBvBB 
25-3 Landelijke compostdag 
31-3 Rock Solid 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

mailto: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 – 20.30 uur 
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 2017 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 
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Het redactieteam bestaat uit: 
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Bij de lezer 

Di 4 + wo 5 april 

Di 2 + wo 3 mei 

Di 30 mei+ wo 31 mei 

Di 4 juli + wo 5 juli 

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 

Geachte lezers, 
 
Op de voorpagina ziet u ons prachtige nieuwe 
wegwijzerbord. Er zijn in totaal drie borden ge-
plaatst, één bij het  Kanaal / Beemterweg, één bij 
de kruising Beemterweg / Vellertweg / Kluinweg 
en het derde bord staat bij de school. Deze borden 
zijn mogelijk gemaakt door de gemeente, de 
BBvBB en de bedrijven die erop staan hebben ie-
der hun eigen bord betaald. Op de palen staan 
zorginstellingen en openbare gelegenheden. De 
borden zijn nog niet helemaal naar wens, binnen-
kort zullen er nog een aantal aanpassingen plaats-
vinden, maar nu al zeker een mooie aanwinst voor 
ons dorp! 
  
Het Oranje Fonds organiseert op 10 en 11 maart, 
samen met duizenden organisaties in het land, 
weer NL doet; de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland. NL doet zet vrijwillige inzet in de spot-
lights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. Ook vrijwilligers 
uit de Beemte doen mee aan NL doet. De maande-
lijkse klussendag bij Ons Huus wordt een week 
doorgeschoven en gelijk met de NL doet dag ge-
houden. Het Oranje Fonds geeft ook een financiële 
bijdrage voor NL doet klussen. De Dorpshuisver-
eniging ontvangt 400 euro en dit jaar wordt daar 
een afvalcontainer van betaald om de schuur bij 
het sportveld leeg te halen en op te ruimen. Ieder-
een is meer dan welkom om op deze ochtend te 
komen helpen! Het is altijd een gezellige ochtend 

en vele handen maken licht werk. Een mooie ma-
nier om samen wat goeds te doen. 
 
Tijdens de februari wintermaand zijn er weer leuke 
activiteiten geweest in ons dorpshuis. Het stamp-
pottenbuffet was druk bezocht en een gezellige 
samenkomst met de buurt. Ook was het Aprés Ski 
feest, natuurlijk georganiseerd door onze Oranje-
vereniging weer een succes!  
 
Op woensdag 8 maart zal  sociaal werker Hélène 
Mook voor het eerst spreekuur houden in Ons 
Huus. Zij kan uw vragen over Zorg en Welzijn be-
antwoorden. Verderop in deze Ratelaar stelt zij 
zichzelf voor en vind u meer informatie.  
Verder organiseert Lavanda op vrijdag 17 maart 
een creatieve workshop in Ons Huus. Opgeven kan 
bij Lavanda, kijk even op haar Facebook pagina.  
 
Op 15 maart vinden de Tweede Kamerverkiezingen 
plaats. Op deze dag kunnen de kiezers bij het 
stembureau in Ons Huus terecht om te stemmen. 
Kiezers moeten de Nederlandse nationaliteit heb-
ben, 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn 
van het kiesrecht. 
 
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan 
de Ratelaar! 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

U 
ITNODIGING JAARVERGADERING  
BUURT-EN BELANGENVERENIGING BEEMTE 
BROEKLAND 
WOENSDAG 22 MAART AANVANG 20.00 

Omwonenden buitenspel bij ontwikkelingen Teuge 
 
Zoals bekend zit Quita Kuiper namens de Buurt en Belangenvereniging in de Commissie Regionaal 
Overleg Teuge (www.croteuge.nl). Deze commissie bespreekt de lusten en lasten die de luchthaven 
met zich mee brengt. 
 
Een belangrijk punt bij die lusten en lasten is het aantal vliegbewegingen. Hier is onduidelijkheid over 
ontstaan. Het eerste punt is al dat het aantal actuele vliegbewegingen lager ligt dat de vergunde ruim-
te. Het aantal vluchten mag uitbreiden zonder een gesprek over lusten en lasten van die uitbreiding. 
Daarnaast lijkt het er op dat het aantal bewegingen hoger ligt, dan op basis van normen logisch is. 
Kortom, het lijkt er op dat we hier buiten spel staan. 
 
Om weer in het spel te komen komt geregeld een aantal nauw betrokkenen (waaronder Quita) bijeen 
aan de Teuge tafel. Eind vorig jaar heeft dit initiatief advertenties geplaatst om dit punt aan de orde te 
stellen. Inmiddels is er een manifest opgesteld. Daarin komen de volgende punten naar voren: 
Beperk groei van het aantal vluchten: bepaal de correcte geluidruimte én het maximumaan-
tal vliegbewegingen (‘dubbel slot’) 

Bepaal een maximumaantal parasprongen en rondvluchten per jaar en betrek de geluidbelasting 
van het rondcirkelen van vliegtuigen in de berekening van de geluidruimte 

Bepaal een maximumaantal parasprongen en rondvluchten per jaar en betrek de geluidbelasting 
van het rondcirkelen van vliegtuigen in de berekening van de geluidruimte 

Voer enkele belangrijkste hinder beperkende maatregelen door aangaande vlieghoogte, vliegroutes 
en handhaving 

 
Vliegveld Teuge staat ook op de agenda van de komende ledenvergadering van 22 maart. 
 
Rioolzuivering Stadhoudersmolen 
Vanuit de BBvBB zijn we een aantal malen geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de rioolzuivering 
van het Waterschap Vallei en Veluwe. Aanleiding is de overlast van geur en verkeer in de omgeving. 
Met name de geur zal aan de zuidzijde van Beemte Broekland bekend zijn. 
 
Wat betreft de geur is er een wettelijk kader waarbinnen de rioolzuivering en overige werkzaamheden 
plaats moet vinden. Bij een aantal ontwikkelingen was er onvoldoende op de mogelijke overlast van 
geur geanticipeerd. Na klachten uit de omgeving is dit onderzocht. Op basis van de bevindingen vinden 
allerlei aanpassingen plaats om weer binnen het vastgestelde kader te komen en te blijven. 
 
Wat betreft het verkeer ontstaat met name overlast aan de Anklaarseweg. Ook hier geld een wettelijk 
kader voor een bedrijf. Binnen dat wettelijk kader zijn er geen maatregelen af te dwingen om de over-
last weg te nemen. Wel wordt door bewegwijzering en voorlichting van de chauffeurs aangegeven dat 
het de voorkeur heeft Apeldoorn via de Stadhoudersmolen, Oost Veluweweg te verlaten. 
 
Bestemmingsplan bedrijventerrein Stadhoudersmolen en omgeving 
Hier zijn de omwonenden geënquêteerd en is het concept van de nota van uitgangspunten verschenen. 
In vorige Ratelaars hebben we hier ook berichten over gedeeld. Als BBvBB hebben we dit onderwerp 
niet boven aan de agenda staan. Ook zijn we geen ontwikkelingen die ingrijpend voor Beemte Broek-
land zijn. 
Mocht iemand interesse hebben om kennis te nemen van de concept nota van uitgangspunten dat 
graag even melden. 

http://www.croteuge.nl
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“Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Lekker op dreef 

Ben en Gina zijn lekker op dreef. Naast het norma-

le wekelijkse programma is er ieder weekend min-

stens één feestje in Ons Huus. Van een verjaardag 

tot een après-ski-feestje en van een kraamfeest 

tot een kinderpartijtje.   

Ook wij zijn lekker bezig en onze nieuwe penning-

meester Martine Straver heeft al redelijk haar draai 

gevonden.  

Wat hebben we u nu zoal te melden? Bijvoorbeeld 

het volgende: 

 Een afvaardiging van de besturen van de dorps-

huisvereniging Ons Huus en de Buurt- en belan-

genvereniging Beemte Broekland bezocht onlangs 

de drukbezochte bijeenkomst van de Leefbaar-

heidsalliantie Gelderland in Zutphen. Die avond 

werd georganiseerd om onder andere dorpshuizen 

van kleine kernen te informeren over de laagdrem-

pelige subsidie van de provincie Gelderland voor 

leefbaarheidsinitiatieven. Een informatieve avond 

waar we zeker ideeën opgedaan hebben en bruik-

bare informatie kregen.  

We kregen zelf bezoek van de nieuwe voorzitter 

van DIO. Een kennismakingsbezoek waarin hij en-

thousiast vertelde over het nieuwe bestuur en de 

ideeën die ze hebben. De gymzaal is eigenlijk niet 

echt geschikt is om op hoger niveau te volleyballen 

en een aantal teams trainen om die reden al gerui-

me tijd in Zuidbroek; toch is DIO zeker niet van 

plan om meer activiteiten te verplaatsen naar an-

dere locaties. Ook het huidige bestuur ziet in dat 

DIO voor Beemte Broekland en voor Ons Huus een 

verbindende functie heeft; veel kinderen en vol-

wassenen sporten en dansen met plezier in het 

dorpshuis en juist ook die sportieve activiteiten 

houden het dorpshuis springlevend! 

We ontvingen ook een dame en een heer van Ve-

luwonen tijdens een bestuursvergadering. Ze wil-

den graag eens nader kennis maken met de Beem-

te. Deze woningstichting heeft verspreid over de 

Veluwe in 16 dorpen 4000 huizen te huur en ze 

verhuren ook in Beemte Broekland een aantal hui-

zen. Elders in deze Ratelaar treft u een bijdrage 

aan van deze jarige stichting.  

Eerder vertelden we u al dat de gemeente een be-

drag ter beschikking stelt om noodzakelijk onder-

houd te plegen, onder andere het vervangen van 

kozijnen in de gymzaal. Bouwbedrijf Mekelenkamp 

gaat deze werkzaamheden uitvoeren gedurende de 

eerstvolgende vakantie van de scholen en ze be-

ginnen eind april. Het is best een klus maar als het 

goed is zijn ze binnen twee weken klaar.  

Inmiddels al klaar en ook al geplaatst: bewegwijze-

ring naar een aantal ‘belangrijke’ adressen in ons 

dorp waarnaar veel mensen van buitenaf zoeken. 

Ons Huus staat er natuurlijk ook op!  De borden 

zijn wat ons betreft een aanwinst voor Beemte 

Broekland!  

In de tussentijd klust de klussengroep trouwens 

ook lekker door. Op de klussendag van 4 februari 

was er sowieso veel reuring in het dorpshuis. Het 

dorpshuis werd door de Oranjevereniging die dag 

omgetoverd tot een après-ski-bar waar ’s avonds 

de Tirolermuziek klonk en het bier vloeide. Een ge-

zellige boel dus! We hopen dat het ook een gezelli-

ge dag wordt op 11 maart: de NL-DOET-DAG. U 

bent van harte welkom om, net als onze koning en 

koningin die dag doen, uw bijdrage te leveren aan 

een samenleving waarin vrijwilligers het hart zijn 

van vele sociale initiatieven die Nederland prettig 

maken om in te wonen. Als u het vrijwilligerswerk 

van ons en vele andere bewoners uit de buurt 

waardeert is dit uw kans om eenmalig mee te wer-

ken en ons daarmee een hart onder de riem te ste-

ken!  

We maken u er ten slotte op attent, dat wij ons 

ook dit jaar weer hebben aangemeld als afhaallo-

catie voor de gratis compostactie van de gemeen-

te. Elders in deze Ratelaar meer daarover.  

Voor nu laten we het hierbij. In de volgende Rate-

laar ziet u ons weer! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Martine, Mettie, Henk, Arnold en Jacintha  
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Seniorensoos 

Dinsdag 7 februari zijn 
we met de seniorensoos 
op bezoek geweest naar 
het museum van Frits 
Bouwmeester. 
Wat hebben we genoten 
van deze goed verzorg-
de middag. Met z’n allen 
bij de ouderwetse potka-
chel rond de grote ta-
fel  begonnen we met 
koffie en cake. Aanslui-
tend heeft Frits ons heel 
veel foto’s van het oude 
Beemte-Broekland op 
een groot beeldscherm 
laten zien. Er was veel 
herkenning en de ge-
sprekken en discussies 
kwamen goed op gang. 
Tijdens de korte pauze, 
onder het genot van een 
sapje of borrel, kwamen 
de verhalen goed los. De 
middag vloog om. 
Frits en vrouw frits………
Bedankt voor deze heer-
lijke middag! 
De volgende senioren-
middag is op dinsdag 7 

maart. We gaan dan ou-
derwets kienen met leu-
ke prijzen. Iedereen is welkom. Kunt u niet zelfstandig komen, neemt u dan even contact op met    

Ilona Achterkamp 06 40636419 of Helga van Assen 06 28797622. 
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PCBS Beemte 1 

PCBO De Diamant – Beemte 
 
Nieuwe opzet Portfolio 
In januari hebben de kinderen hun portfolio meegekregen. Dit is een grote map waarin de kinderen 
kunnen zien hoe zij zich hebben ontwikkeld en waar ze zelf ik kunnen laten zien waar ze trots op zijn. 
We hebben diverse enthousiaste reacties gekregen! Wat we vooral terugkregen was dat het kind nu 
goed in beeld is gebracht. Hier zijn we uiteraard heel blij mee, want dat was ook de bedoeling. Het 
portfolio is vanuit een positieve benadering naar het kind toe geschreven. Dat is weer een stapje rich-
ting het Zelfsturend Leren, waarbij kinderen meer grip krijgen op hun eigen ontwikkeling. Kinderen we-
ten wat al heel goed gaat en waar zij de komende tijd mee mogen oefenen. Er wordt per ontwikkelings
- en/of vakgebied het kind in beeld gebracht, waardoor het nog beter zicht krijgt welke stappen het 
mag zetten. Dit wordt in de ouder-kind gesprekken verder besproken. 
 
Kerk- en Schoolviering. 
In het verleden werd er vaak een kerk- en schoolviering gehouden in de Wilhelminakerk in de Beemte. 
Zowel vanuit de kerk als vanuit school bestond de wens om dit weer nieuw leven in te blazen. Op zon-
dag 12 maart wordt de viering gehouden. Het belooft een interactieve viering te worden met als the-
ma: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.” Kinderen hebben een eigen aandeel in deze viering. Verder ver-
klappen we nog even niets, maar de datum kunt u alvast in uw agenda zetten. 
 
Wist u dat… 
Er regelmatig hele leuke foto’s op Facebook staan rond activiteiten van de Diamant-Beemte? Weet u 
nog mensen die mee willen genieten met de kinderen? Zorg dan dat ze ons liken op Facebook! 
 
Paasactiviteiten 
Op donderdag 13 april vieren wij op school het paasfeest.  
We beginnen 13 april op school de paasviering met alle kinderen. Het thema is ‘De koning te rijk”.  Na 
de viering wordt de ochtend in de eigen groep voortgezet en gaan we ons voorbereiden op de Paas-
lunch.  
Om 14.00 uur gaan we paaseieren zoeken, u bent hierbij van harte welkom. Ook kinderen onder de 
vier jaar zijn welkom om met de kinderen van school eieren te komen zoeken. 
Om 14.30 sluiten we de middag af met een kleine optocht met de door de kinderen gemaakte Palmpa-
sen stokken. 
 
Bevrijdingsboomfeest 
Dinsdag 18 april gaan wij met de kinderen de bevrijding van Apeldoorn vieren. Alle ouders, buurtgeno-
ten en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om dit feest met ons te vieren. Het officiële 
gedeelte start om 13.00 uur. 
Dit jaar willen we met de kinderen bloemslingers en vrijheidswensen maken voor in de bevrijdings-
boom en aan het hek. 
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PCBS Beemte 2 

Rekenles groep 5, “Omtrek” 
 
Groep 5 heeft kennisgemaakt met het begrip omtrek. We hebben besproken wat het is en vervolgens 
zijn we op zoek gegaan naar voorwerpen waar we de omtrek van op een groot vel papier mochten te-
kenen. 
 
Tot slot hebben we bekeken welke omtrekken we gevonden hadden. We kwamen tot de conclusie dat 
sommige omtrekken heel duidelijk waren, bv een splitsbloem of een hart. Andere voorwerpen leken 
erg op elkaar, zoals het rekenboek en de doos van het PISA-spel. De omtrek van de voorwerpen die 
we goed konden herkennen, konden we lastig opmeten. De omtrek van de voorwerpen die bestonden 
uit vierkante of rechthoekige vormen, konden we met de liniaal heel makkelijk opmeten. 
 
‘Wij vergeten nooit meer wat de omtrek van een figuur is!’ 
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PCBS Beemte 3 

Poëzieweek 
 
Tijdens het openpodium ter afsluiting van de poëzieweek, mochten de kinderen laten zien en horen wat 
ze allemaal gecreëerd hadden op het gebied van poëzie. Zo had groep 1 en 2 gekleid bij de gedichtjes 
van groep 3. Groep 4/5/6 mocht naamgedichten en elfjes maken en groep 7/8 heeft voorwerpen tot 
leven gebracht door in dichtvorm een persoonlijkheid te creëren. 
Veel kinderen maakten gebruik van de gelegenheid om schoolgenoten, leerkrachten, ouders en overige 
aanwezige belangstellenden te laten zien en horen wat ze gedaan hadden. TOP! 
 

Winterpret 
 
Wat een traktatie! De sneeuw blijf eindelijk liggen en natuurlijk werd daar dankbaar gebruik van ge-
maakt om sneeuwpoppen te bouwen en sneeuwgevechten te houden. Het was koud, maar dat leek 
niemand te merken. Het zonnetje maakte dat het een echt sneeuwfestijn werd ;-) 
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PCBS Beemte 4 

Natuurlijk komen deze winterse taferelen ook weer terug in de lessen. Crea is bij uitstek geschikt om 
hier mee aan de slag te gaan. De kinderen van groep 6/7/8 zochten instructiefilmpjes op om ijskristal-
len te knippen. Deze werden daarna geverfd op grote vellen papier. Het resultaat mag er zijn. En er 
wordt echt nooit meer vergeten wat symmetrie inhoud. 
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PCBS Beemte 5 

Aardrijkskunde 
Vorige week zijn de kinderen van groep 6, 7 en 8 gestart met reeks lessen over water. We hebben in 
de eerste les gekeken hoe water vroeger in de steden kwam. In het Romeinse rijk ging dat via aqua-
ducten. Dat water was niet zo schoon als het water dat nu bij ons uit de kraan komt. Daarom hebben 
we ook gekeken hoe schoon water bij ons in huis komt. We hebben geleerd dat er op de Veluwe veel 
sprengen zijn en dat er veel drinkwater gewonnen wordt. De stappen die het water moet volgen om 
schoon te worden hebben we ook bekeken. 
 
De tweede les zijn we gaan kijken hoe het drinkwater eigenlijk op de Veluwe komt. Water gaat via een 
kringloop door de natuur heen. We hebben met elkaar die kringloop gemaakt. We hebben een start 
gemaakt in de bergen, waar het water via beekjes en rivieren naar zee stroomt. Op die route heb je 
vaak ook meren en plassen. Zowel op zee, als op de rivieren en plassen, vindt verdamping plaats. 
Daardoor ontstaan er wolken en valt er neerslag. Het water op de Veluwe is vooral grondwater dat 
omhoogkomt. Na de vakantie gaan we kijken hoe de natuur water schoonmaakt. We gaan ons eigen 
natuurfilter maken. Zou het lukken om water schoon te maken?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek in de klas 
 
Wat is er nu gezelliger dan met een gitaar mee te zingen? Meester Harm Jan heeft onlangs z’n gitaar 
meegenomen om gezellig met ons te zingen. Liedjes als ‘Welles Nietes’ en ‘M’n tantes bloes’ werden 
gezellig meegezongen. Het was heel leuk! 
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PCBS Beemte 6 

Foto met perspectieven 
 
Tijdens het mooie winterweer zag de Beemte er prachtig uit. Rijp op de bomen, ijsbloemen op de rui-
ten. Een mooie reden om eens te gaan kijken of groep 6, 7 en 8 het mooie winterweer op de foto kon 
krijgen. De opdracht was om bewust met perspectieven om te gaan. Een foto laag bij de grond, zodat 
het net leek alsof je door de ogen van een kikker keek en een foto waarbij je de horizon mooi kon zien. 
Ook hebben we gekeken naar verdwijnpunten op de horizon. Er zijn heel mooie foto´s gemaakt! 
 



De Ratelaar - maart 2017 - Pagina 26 
 

 

 

PCBS Beemte 7 

Dansen met groep 1,2 en 3 
Afgelopen maand is groep 1,2 en 3 veel bezig geweest met dansen. Om ons hier mee te helpen kwam 
er een echte dans juf bij ons in de klas. Zij dansten met ons rondom het thema sprookjes. We moesten 
dansen als kabouters, heksen en prinsen en prinsessen. Door goed op te letten en veel te oefenen kon-
den we aan het eind van de les alle dansjes! 
Voor dat ze weer wegging, vertelde ze ons ook nog dat we naar haar dansvoorstelling in Orpheus 
mochten komen kijken. Dit was een hele leuke verrassing.  
Toen we eenmaal naar Orpheus toe mochten, was het eerst best een beetje moeilijk om de dans juf te 
herkennen. Maar wat deden de dansers en danseressen op het podium het goed. Aan het eind van de 
dansvoorstelling mochten we nog even met ze meedansen. Dit vonden we het allerleukst! 
 

 
 

De ratelaar     Vo open dagen 

Wij zijn natuurlijk weer bij de open dagen geweest dit jaar.  

Je had in November ook nog doe-middagen. 

Daarbij kon je allemaal dingen uittesten op die school. 

Stijn:  

Ik ben bij Mheenpark geweest, ik heb explore plus gedaan. 

Ik vond dat wel leuk want ik hou wel van ontdekken.  

Luc: 

Ik was bij KSG geweest, ik heb daar science en design gedaan. 

Ik vond dat leuk omdat ik ook hou van ontdekken. 

Sem: 

Ik ben ook bij Mheenpark geweest ik ben bij meerdere lessen geweest. 

Ik vond de lessen leuk, ik mocht bij biologie ook wat leuke proefjes doen. 

(een plusvak is een extra vak dat je mag kiezen, op elke school zijn die vakken 
anders) 

Luc & Stijn 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71-SQpKjSAhXQ0RoKHXFdB64QjRwIBw&url=http://www.my-dia.nl/project/veluws-college-mheenpark/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNFSCPrj0hkT45z_v99ET4yRjjhNNg&ust=1488010205
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0qe72o6jSAhWFXRoKHbXsA7IQjRwIBw&url=http://www.ksg-apeldoorn.nl/nieuws/page/2/&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNG7szVoQJCDfsjbvVrjL1-Sbxaxhg&ust=1488010141224514
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IJsvereniging Beemte Broekland 

Helaas, it ging net niet 
oan. Half januari begon 
het bij het bestuur van 
de IJsvereniging en 
waarschijnlijk ook bij u 
te kriebelen. Als we de 
berichten in de media 
en de weers-
voorspellingen moesten 
geloven dan konden we 
een vorstperiode van 
een aantal dagen ver-
wachten. En na een 
week zouden we op 
natuurijs kunnen 
schaatsen.  Helaas vie-
len de vorst tempera-
turen wat tegen en 
groeide het ijs minder 
snel aan als menigeen 
graag wilde. 
Wij hielden als bestuur 
de plannen nog even in 
de ijskast al hebben we 
natuurlijk diverse 
proefboringen gedaan 
om de dikte van het ijs 
te meten. Maar verder 
dan 5 tot 7cm kwamen 
we niet. Dit was vol-
doende voor een enke-
ling om de kwaliteit 
van het ijs te testen 
maar helaas lang niet 
dik genoeg voor grote 
groepen mensen. De-
gene die zich op het ijs 
hebben gewaagd spra-
ken van een mooie 
vlakke ijsvloer maar 
het kraakte af en toe 
wel vervaarlijk. Geluk-
kig hebben zich geen 
persoonlijke ongevallen 
voorgedaan. De IJsver-
eniging gaat alleen aan 
de slag als het ijs veilig 
is. Ondanks dat het dit 
jaar net niet lukte blij-
ven we hopen dat er 
nog weer een winter 
komt met echte 
schaatspret. 
Hierboven een foto van 
de ramsbrug gemaakt 
vanaf het ijs op zon-
dagmorgen 22 januari. 
Vriendelijke groet van 
het bestuur van de IJs-
vereniging Beemte 

Broekland 
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Zet het alvast in uw agenda!! 
Woensdag 10 mei a.s. is het zover! Wij hebben er weer zin in, U 

hopelijk ook! In de volgende Ratelaar leest u meer over deze ge-

zellige dag.  

50+ reis BBvBB 

Koningsdag 2017 
Dorpshuis ‘Ons Huus’ 

Beemte Broekland 

Donderdag 27 april 
Aanvang 11:00 uur 

 
Meer informatie lees je in de volgende Ratelaar! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1ruMyf_KAhVJPxQKHWWVBaUQjRwIBw&url=http://2013koningsdag.nl/koningsdag-officieel-30-april-2013/&bvm=bv.114195076,d.bGg&psig=AFQjCNHHOcUaOfw4t84r8YINR1INufB5rQ&ust=1455
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit1ruMyf_KAhVJPxQKHWWVBaUQjRwIBw&url=http://2013koningsdag.nl/koningsdag-officieel-30-april-2013/&bvm=bv.114195076,d.bGg&psig=AFQjCNHHOcUaOfw4t84r8YINR1INufB5rQ&ust=1455
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Spreekuur sociaal werker 

Vanaf woensdag 8 maart aanstaande van 13.30 tot 
15.30 uur houd ik spreekuur in Ons Huus. 
Ik ben sociaal werker en kan uw vragen over Zorg 
en Welzijn beantwoorden. 
Als u vragen heeft over de WMO(Wet Maatschappe-
lijke ondersteuning), denk aan vragen over huis-
houdelijke hulp, vervoer, activiteiten, langer blijven 
wonen in uw eigen huis, voorzieningen, personen 
alarmering en nog veel meer. 
Maar ook als u vragen heeft over uw inkomen, 
eventuele schulden, of recht op toeslagen. Als u 
problemen heeft in de thuissituatie omdat er van 
alles verandert, u moeite heeft met brieven van de 
gemeente of andere instellingen. 
Als het alleen boodschappen of het bezoeken van 
de dokter of ziekenhuis lastig wordt. 
Als u iets ziet in uw directe omgeving waarover u 
zich zorgen maakt. 
Kortom u kunt met heel veel vragen bij mij terecht. 
U kunt tussen 13.30 en 15.30 gewoon binnen lo-

pen, maar u kunt ook een afspraak maken binnen 
deze uren. 
Mocht u een gesprek willen maar het lukt u niet om 
naar mij toe te komen, kunnen we een afspraak 
maken en dan kom ik bij u thuis. 
Graag tot ziens. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Hélène Mook 
Sociaal werker 
Brinklaan 268 
7301 BC  Apeldoorn 
  
Telefoon:  088 784 64 64 
Mobiel:      06 25009728 
E-mail:        h.mook@stimenz.nl 

Website:   www.stimenz.nl 

stimenz.jpg

LANDELIJKE COMPOSTDAG ook in BEEMTE BROEKLAND 

De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefne-

mers van de Compostdag. Een groot aantal van hun leden organiseren de Landelijke Compostdag elk 

jaar in samenwerking met vele gemeenten zo ook in de gemeente Apeldoorn. 

De Landelijke Compostdag vindt plaats op 25 maart 2017. 

Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten de burgers voor hun 

inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen kennis 

laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. 

In Beemte Broekland bij Dorpshuis Ons Huus , Beemterweg 25a vanaf 9 uur ’s ochtends tot zolang de 

voorraad strekt. Max. 3 zakken per persoon op vertoon van uw milieupas. 
       
                                                     
                                           
                                                      

Compost dag Dorpshuis 

mailto:h.mook@stimenz.nl
http://www.stimenz.nl/
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

P.S. Heeft u iets te 
vieren?  

Loop even binnen, 
dan kunnen we on-
der het genot van 

een kopje koffie uw 
wensen en onze 

mogelijkheden be-
spreken. 

In Maart start de lente, een gezellige tijd zo met de bloeiende voorjaarsbloemen, hogere temperaturen 
en langere avonden. Ook is het de tijd voor opruimen.  Samen met het bestuur en vrijwilligers  gaan we 
aan de slag  op zaterdag  11 maart, ondersteund door  “NL doet”.  
 
Verschillende activiteiten voor deze maand staan weer gepland: 
Woensdag 1 maart:     Techniek middag voor de jeugd   
Zaterdag 11 maart: NL doet 
Woensdag 15 maart:   Stembureau Tweede Kamerverkiezingen 
Vrijdag 17 maart: Workshop Lavanda 
Zaterdag 25 maart: Compostactie 

Ons Huus is gesloten van-
af vrijdag 14 t/m maan-
dag 17 April (Pasen) 

SNACK ACTIE MAAND MAART 
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 cafe-
taria 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 
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 17.30 -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 
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Kerkdiensten  

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

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

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

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zondag 5 maart  Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 11 maart Woord en communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 19 maart presentatie Eerste H Communie met pastor W. Vroom 
Zaterdag 25 maart Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en ons koor Inbetween 
Zondag 2 april woord en communieviering met werkgroep 
Zaterdag 8 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 5 maart eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 12 maart Eucharistieviering met pastoor P Dagggenvoorde 
Zondag 19 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Maandag 20 maart H Jozef eucharistieviering om 18.30 uur  
Zondag 26 maart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 2 april eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 8 april Passion met Stepp bij Step  uit Bussloo om 19.30 uur 
Zondag 9 april eucharistieviering met pastor Sebastian 
    
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken  
Locatieraad en pastoraatsgroep 
Geloofsgemeenschap van de H Antonius 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Maart 2017: 
05 mrt.. 10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe,  
       Heilig Avondmaal    
08 mrt. 19.30 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       Biddag voor gewas & arbeid    
12 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
19 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. E. Fokkema, Twello 
26 mrt. 10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 
 02 apr. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
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Voor de Jeugd 
 
Wil je eens wat anders op je hoofd als een gewone bril dan kun je er ook eentje maken die er echt an-
ders uitziet.  

                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat heb je nodig:  

 WC-rollen 

 Schaar 

 Papier 

 Lijm 

 Plakband 
Paperclips 

 
Knip in 2 wc-rollen een sleuf tot op de helft van de rol. En knip tevens 2 brillenpoten uit karton. Die moet 

je zo groot maken dat hij goed over je oren past.  
Zie de plaatjes hierboven. Rondjes omtrekken op dun papier en deze inkleuren en uitknippen. Die rond-

jes worden dus net zo groot als de omtrek van de wc-rollen.  
Schuif de ‘lenzen’ in sleufjes van de wc-rollen, maak de twee wc-rollen aan elkaar vast met paperclips.  
De brillenpoten maak je vast met lijm of plakband aan de wc-rollen. Nu kun je het geheel nog wat ver-

der versieren.  
Zet de bril op je hoofd en je ziet de wereld in nog meer kleuren.  
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 
 
Op 4 februari 2017 organiseerde de OVBB voor de tweede keer een après-ski party 
in “Ons Huus”.  
 
Met veel enthousiasme werd door het bestuur van de OVBB op zaterdag middag alles 
klaargezet. De entree van de tent bleek multifunctioneel en diende tijdens dit feest 
als bar. Ook aan de rest van de aankleding van de zaal werd dit jaar wat meer aandacht besteed.  
 
Hoewel dit jaar iets minder mensen de weg naar de après-ski party aflegden, was het  een hele gezelli-
ge en geslaagde avond. Op naar de derde editie! 
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