
De Ratelaar - mei 2017 - Pagina 1 
 

 

 Mei 2017 

Streekblad voor Beemte Broekland 

De Ratelaar 



De Ratelaar - mei 2017 - Pagina 2 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eindstand competitie 2016 - 2017 

Plaats  Naam       totaal score 

1  Rob Kwak  ,   Kampioen  62349 

2  Gerrit Kamphuis             61395 

3  Theo Linthorst     61098 

4  Jaap Gerritsen     60435 

5  Gerhard Bellert             60348 

6  Anieta Breden     60292 

7  An Sijmons              60176 

8  Geri Woudstra     59607 

9  Theo Oortwijn     59231 

10  Teun Rutgers     58664 

11  Rudie Kaal              58370 

12  Willem Bomhof             58261 

13  Wim v. Kampen               57658 

14  Siep Woudstra     57654 

15  Monique Schenkel    56971 

16  Teun Drenth              56560 

 

Wij  wensen, iedereen een mooie en prettige zomer. Wil je graag een kaartje 

leggen, schroom niet geef je op (0622220047) en kom de eerst volgende keer, 

op dinsdag 19 september 2017, voor het nieuwe seizoen 2017/2018. 

 

Groetjes  de klaverjassers 

 
De Beemte is een fiets-knooppunt rijker, op de bruising Beemterweg/
Nieuwe Wetering is pasgeleden een nieuw bord geplaatst. De kruising is 
in de knooppunt routes vanaf heden: Knooppunt 52. 
Lijkt het je leuk om eens een keer een route te plannen en daarna ook 
te fietsen, op de site nederlandfietsland.nl kun je dit regelen. 
 
 
 
 

www.nederlandfietsland.nl 

Voorpagina 
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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  

  
 

06-5: Klusochtend Ons Huus 

10-5: 50+ reis Seniorensoos 
18-5: Info avond BBvBB landschapsimpuls Ons Huus 

19-5: Rock Solid 

21-5: Kerkdienst Wilhelminakerk Oegandees Kinderkoor 

03-6: Klusochtend Ons Huus 
04-6: Pinksterviering bij Zorgboerderij Farm4You 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

mailto:deratelaar@gmail.com
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Inhoudsopgave 

 2    Klaverjasvereniging “Ons Huus” 

 9    Van de redactie 

 11    Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 13 en 32   Beheerder  “Ons Huus” 

 15    Wilhelminakerk 

 17    Seniorensoos 

 19    Schietvereniging 

 27 en 30   Sportvereniging V en L 

 21, 23,24 en 27 PCBO De Diamant Beemte-Broekland 

 33    Kerkdiensten 

 36    DIO Beemte-Broekland 

Openingstijden winterseizoen: 
Maandag gesloten 
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur 
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur  
 
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 19.30 uur 
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk 



De Ratelaar - mei 2017 - Pagina 9 
 

 

 

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

© Copyright 2017-2018: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 

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 

Beste lezers, 
 
Zoals u misschien al heeft gehoord is Ben, onze beheerder van Ons Huus, herstellende van een 
lichte Tia en bezig met een revalidatieprogramma. Gelukkig zijn de vooruitzichten goed. 
Namens de redactie sterkte en beterschap Ben! 
Fijn dat Gina, Alie en Piet het dorpshuis zoveel mogelijk draaiende houden! 
 
Ook de redactie is een beetje uitgedund! Siep is met vakantie en wordt weer fijn vervangen door 
Willem Peppelenbos. Helaas kampt Marjan nog steeds met gezondheidsproblemen.  
Zij is, als het kan, gedeeltelijk beschikbaar voor de Ratelaar. Sterkte Marjan en hopelijk gaat het 
gauw weer beter! 
Natuurlijk wensen we alle buurtbewoners die met ziekte te kampen hebben van harte beter-
schap! 
 
April doet wat hij wil. 
Dat hebben we gemerkt! Heerlijk weer met zelfs 20° en een paar dagen later ruim 5° nacht-
vorst! Hopelijk wordt juni een mooie voorjaarsmaand. 
 
Er is weer van alles te doen deze maand. U kunt dat zien in de agenda en meer daarover lezen in 
deze Ratelaar! 
 
Namens de redactie veel leesplezier! 
         Miek v.d. Pangaard 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 
Op 20 april zijn we voor het eerst sinds de ledenvergadering als bestuur bijeen geweest. We hadden 
allemaal een drukke periode achter de rug, waardoor er wat minder uren in het BBvBB werk zijn 
gaan zitten. Toch is een reeks van onderwerpen aanbod geweest: 
 

Wilma en Ilona zijn naar een avond van de gemeenteraad geweest over de nieuwe wijze van sub-
sidiëren van het buurt en belangen werk. Voor alle partijen was dit een leerzame avond, de 
raadsleden zullen meer contact met de dorpen zoeken. 

 
Organisatie en aankondiging van voor publiek toegankelijke bestuursvergaderingen. Je kunt een 

van ons overigens altijd aanspreken, zolang we dit niet voor elkaar hebben. 
Ineke Gansevles en Geertje Bovendorp hebben de kas gecontroleerd. Dit is aanleiding voor een 

kleine aanpassing in het verslag over 2016. Zo gauw dit rond is kunnen zij verslag uitbren-
gen. 

 
De drukkosten van de Ratelaar zijn besproken. Als bestuur vinden we een tastbaar blad voor 

Beemte Broekland belangrijk. Dit laat zich niet door een website vervangen. 
 
Vervolgstappen rond de mogelijke nieuwbouw in de Beemte. 
 
Onze wens om als buurt en belangenvereniging over een website te beschikken. Maar een die 

niet zo ingewikkeld is om bij te werken. Ideeën hierover zijn welkom. 
 
Laatste puntjes op de i voor de voorlichting rond de landschapsimpuls op 18 mei. 
 
Verspreiding van de volgende beemterboxen. 
 
Stand van zaken uitvoering maatregelen rond de waterzuivering. 

 
Allemaal zaken die zo weer een stap verder komen en ons een gezellige avond brachten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Saco Bekius 

Informatieavond landschapsimpuls 

 Donderdag 18 mei om 
20.00 uur in “Ons Huus”. 
 
Heeft u meer dan een halve hec-
tare grond en interesse in beplan-
ting om u deur met subsidie  
 kom dan naar de informatie 
avond. 
Daar hoort u meer over de manier 
waarop u voor die subsidie in 
aanmerking kunt komen. 
 
Deze avond word verzorgd door 
gemeente Apeldoorn, landschaps-
beheer en buurt belangen. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3r4WnxMLSAhWCXhoKHTsQAr8QjRwIBw&url=http://www.dewarande.nl/parkherstel-stijltuinen.html&bvm=bv.148747831,d.d2s&psig=AFQjCNEAw7dMhiU27ctBRkRs_1svNqRGTw&ust=148891208093
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De komende tijd zal Ben weinig in het dorpshuis aanwezig zijn. In verband 
met een hernia en een tia kan hij tij- delijk zijn werkzaamheden niet ver-
richten. Gina zal samen met o.a. Alie en Piet het dorpshuis runnen. Ben is herstellende en bezig met een 
revalidatieprogramma. Gelukkig zijn de vooruitzichten positief en is het de verwachting dat hij volledig 
herstelt.  
  
Wij zullen zorgen dat in ieder geval alle vaste gebruikers bediend worden en dat de normale openingstij-
den zoveel mogelijk gehandhaafd worden. Ook alle geplande feestjes zullen wij met plezier verzorgen. 
En 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. 
 
Een tweetal  activiteiten staan voor deze maand staan gepland: 
 
Zaterdag   6 mei:  Klussendag 
Woensdag 10 mei:  Ouderenreisje 
 
……en een aantal besloten feesten. 
 

SNACK ACTIE MAAND MEI  
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 
 
Gewijzigde openingstijden in  mei (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  van 13.00 tot 17.00 uur  
Woensdag  vanaf 19.00 uur 
Donderdag  vanaf 19.00 uur 
Vrijdag  gesloten 
Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur  
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur. 
 
Terras geopend:     Zaterdag en zondag vanaf ca. 11.00 uur. 
 
Hemelvaartsdag en het Pinksterweekend (3, 4 en 5 juni) zijn we geopend vanaf ca. 11.00 uur 
 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 

 

 

 
Op zondag 4 juni om 10.00 uur is er een Pinksterviering bij de zorgboerderij Farm4You, Vellertweg 15. Bij mooi weer is 

de viering buiten, bij minder weer in een tent. Het is een dienst voor alle leeftijden en voor de hele buurt. 
Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. De Geest van God wordt wel met de wind vergeleken. De 

wind zelf kan je niet zien, maar wel aan de bomen die door de wind bewegen. Zo kan je de Heilige Geest ook zien aan 
mensen die in beweging komen om het goede te doen. 

We beginnen om 10.00 uur met koffie en limonade. Om 10.30 uur begint de dienst. Er zal een verhaal zijn voor de kin-
deren over een gekke struisvogel.  

Tijdens de dienst gaan de kinderen even apart over dit verhaal schilderen en kleuren. 
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om te blijven lunchen! Daar hebben we uw hulp bij nodig. We vragen of ie-
dereen kant en klare hapjes mee wil nemen. Te denken valt aan: belegde broodjes, salade, gehaktballetjes, fruitspies-

jes, kippenpootjes. Allerlei lekkers dat zo op tafel kan. 
We hopen op een inspirerende viering en mooi weer! Heel graag tot ziens! 

 
Namens de Wilhelminakerk, ds. Jolanda Al - van Holst 
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WhatsApp Buurtpreventiegroep  
 

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 87 leden. Wij mogen 
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede 

zaak voor de veiligheid van de Beemte. 
 

 Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje 
met je mobile telefoonnummer naar  

willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar. Wel moet je 
dan WhatsApp op je mobile telefoon hebben geïnstalleerd anders 

werkt het niet. 
 

Wilhelminakerk Beemte - Broekland 

Op zondag 21 mei is er een speciale kerkdienst in de Wilhelminakerk het Oegandees 
kinderkoor komt naar ons toe 
De sterren van dit concert zijn wezen en kansarme kinderen uit Oeganda. Zij zingen 
voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes op hun school in Oeganda. 
Het koor zingt Afrikaanse en Engelse liedjes en bestaat uit 13 kinderen. Dit alles 
wordt mogelijk gemaakt door stichting UP4S. Na de dienst is er een kraam waar u 
Afrikaanse spulletjes (souvenirs) kunt kopen zoals houtsnijwerk, djembés, kleden e.d.  
Voorganger tijdens de dienst zal zijn dhr. Ruud Bloemendal, aanvang om 10.00 uur. 
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Seniorensoos 

Dinsdag 4 april hadden we weer een gezellige seniorensoos. 
Nadat ieder zijn kop koffie/thee had genuttigd begonnen we met paasbakjes maken. 
Een ieder begon hier erg enthousiast aan, de mooiste creaties werden er gemaakt. 
En het eind resultaat mocht er zeker wezen, zelfs waren er 2 mannen die erg creatief waren. 
Kijk maar eens goed naar het plaatje en misschien haalt u de creativiteit  eruit. 
Kortom het was weer een geslaagde gezellige middag. 
De komende maanden staan er weer leuke dingen op het programma, 1 ding kunnen we verklappen dat 
is de BBQ. 

 

 

 

 

 

 

Vind u het gezellige om ook de eerste dinsdag 
van de maand van 14.30 tot 16.30 bij de soos 
aanwezig te zijn kom er dan gezellig bij, want hoe 
meer zielen hoe meer vreugd.  
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Schietvereniging Beemte Broekland. Voor de toe-
rist die het dorpje doorfietst, zegt het helemaal 
niets. Maar voor vele inwoners is de naam onlos-
makelijk verbonden met de naam Gradus van Eek. 
Het was hij, die samen met zijn vrouw de vereni-
ging oprichtte in 2000. En in de zeventien jaren 
die volgden is er veel veranderd. 
Schietvereniging Beemte Broekland is uitgegroeid 
tot een mooie vereniging, waar ‘samen doen’ 
zorgt voor gezelligheid en laagdrempeligheid. De 
doelstelling is ge-
lijk gebleven: het 
mogelijk maken 
voor de leden tot 
het schieten.  
Maar het aantal 
disciplines is ge-
groeid en daar-
mee ook de doel-
groep van de ver-
eniging. 
Schietvereniging 
Beemte Broekland 
kent tegenwoordig 
4 disciplines: vuur
- , dynamisch- , 
lucht- en boog-
schieten.  Al deze 
disciplines worden 
beoefend op twee 
hoogwaardige bin-
nenbanen van 20 en 30 meter.  Voor het boog-
schieten wordt tevens gebruik gemaakt van het 
buitenterrein tot 50 meter.  We zien binnen de 
vereniging niet alleen een groei van volwassenen. 
Ook de jeugd weet de vereniging tegenwoordig  te 

vinden als het gaat om boogschieten en is de dis-
cipline lucht ook een mooie uitdaging voor deze 
groep. 
De goede voorzieningen in en rondom het gebouw 
van Schietvereniging Beemte Broekland maken 
het mogelijk zich in te zetten voor een ‘ietwat ver-
geten groep’ binnen de gemeente Apeldoorn, waar 
het gaat om het beoefenen van een sport: men-
sen met een beperking. Hier wil de vereniging zich 
hard voor maken en beschikt ook over ervaren 

gediplomeerde trai-
ners.  
 
En als je al die ont-
wikkelingen bij el-
kaar optelt, dan is 
het logisch dat er 
hard gewerkt is aan 
een grotere kantine. 
Een plek waar na 
het schieten nog 
even gezellig nage-
praat kan worden. 
Ook zullen de gas-
ten voor de clinics - 
in zowel zakelijke- 
als particuliere sfeer 
- hier worden ont-
vangen. 
Wil je meer weten, 
kijk dan ook even 

op onze website www.svbeemtebroekland.nl of op 
onze facebookpagina Schietvereniging Beemte 
Broekland.  Natuurlijk ben je ook altijd van harte 
welkom in ons clubgebouw aan de Beemterweg 28 
in Beemte Broekland. 

Schietvereniging Beemte Broekland 

http://www.svbeemtebroekland.nl
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SPORT EN SPELMIDDAG 
Hallo meisjes en jongens, 
 
Op woensdag 26 april vanaf 13.30 uur organiseren wij een "sport en spelmiddag" voor alle meisjes en jongens 
die op de basisschool zitten. Het maakt niet uit op welke basisschool je zit, als je zin hebt om te komen ben 
je van harte welkom! Ook voor de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, is er een programma in elkaar gezet. 
 
We zorgen dat jullie lekker met voetbal en andere spelletjes bezig kunnen zijn. We hopen dat jullie met heel 
veel komen. Neem gerust vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes of neefjes mee! Hetzelfde als andere jaren is dat 
je drinken krijgt en ter afsluiting van de middag allemaal patat. Voor de jongste kinderen (4 t/m 6 jaar) ein-
digt de middag tussen zo rond 15.30/16 uur en voor de kinderen vanaf 7 jaar eindigt de middag rond 16/16.30 
uur.  
 
Voor de jongens en meisjes die nog niet voetballen, hopen wij dat ze enthousiast worden en lid willen wor-
den van sportvereniging V en L. 
 
Wist je trouwens dat sportvereniging V en L in De Vecht ligt en dat De Vecht een plaatsje is wat tussen 
Apeldoorn en Teuge ligt?! Heel dichtbij dus! 
 
Heb je nog vragen dan kun je met onderstaande personen contact opnemen: 

John Overvelde 06 - 27108655 
Ingrid Lieferink 06 - 18945187 

 
Je kunt onderstaand strookje inleveren bij John Overvelde of Ingrid Lieferink of mailen naar 

jeugd@svvenl.nl 
johnenannet@upcmail.nl  
ingridlieferink@kpnmail.nl 

 
Wil je deze middag meedoen dan moet je onderstaande gegevens invullen en inleveren of mailen voor 22 april. 
Een berichtje via app of een andere manier is ook oké! 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:   
 
E-mail:   
 
Telefoonnummer:   
 
Leeftijd:  …...  jaar 
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10-05-2017    Avondwandeling 
    Op woensdag 10 mei gaan we weer wandelen (mits goed weer). We gaan nu het 
  andere deel van het Kopermolenpad lopen. We vertrekken om 18.30 vanaf  de  
  parkeerplaats van Gewoon Gastvrij (v/h Le Triangle), Elburgerweg 1, Wenum Wiesel. 
  U hoeft zich hiervoor niet op te geven. 
 
12-05-2017  Kruidentuin 
  Op vrijdagochtend 12 mei gaan we een bezoek brengen aan de Kruidentuin in  
  Twello.    
               De rondleiding is van 10:00 uur tot 12:00 uur incl koffie/thee en gebak á € 3,00 p.p. 
  Opgeven voor 2 mei bij: 
  Janny Buitenhuis             055-3231655   janny@buitenhuiz.nl       
 
31-05-2017    Avond fietspuzzeltocht 
  Opgeven voor 24 mei bij: 
  Marian Uenk                                       m.uenk@dz.nl 
  Marian van Essen             055-323145 mtsvanessen@hetnet.nl   
  
        Jacquelien van der Haar   055-3231530  jvanderhaar@chello.nl 
  Linda ten Have          0571-292508   linda75@hetnet.nl 
 
28-06-2017 Dagfietstocht 
  Opgeven voor 19 juni bij: 
  Lies Ham     055-3231704   lies_ham@hotmail.com 
  Hettie van het Erve   055-8449083   j.erve19@upcmail.nl 
 
30-08-2017     Stadswandeling 
  Ook hiervoor opgeven voor 21 augustus bij: 
  Lies Ham     055-3231704   lies_ham@hotmail.com 
  Hettie van het Erve   055-8449083   j.erve19@upcmail.nl 
 
09-09-2017    Excursie Hoogwatergeul Veessen – Wapenveld 
  Op zaterdagmorgen bezoeken we met eigen auto’s het Gemaal Veluwe Wapenveld. 
  Er wordt een vooraf aangegeven route gereden en er wordt op diverse plaatsen  
  uitgestapt voor uitleg in het veld. Groepen van max 20 personen. Zijn er meer  
  liefhebbers dan wordt de groep opgesplitst. 
  Ook de mannen/partners  kunnen zich aanmelden voor 10 augustus bij: 
  Janny Buitenhuis  055- 3231655     janny@buitenhuiz.nl  
  Riet Simons   055- 3231731        riet-simons@kpnmail.nl   
  Voor meer informatie hierover zie:     http://www.ijsselweide.com  
  
Iedereen die zich voor een activiteit opgeeft krijgt later een persoonlijke uitnodiging. 

mailto:janny@buitenhuiz.nl
mailto:m.uenk@dz.nl
mailto:mtsvanessen@hetnet.nl
mailto:jvanderhaar@chello.nl
mailto:linda75@hetnet.nl
mailto:lies_ham@hotmail.com
mailto:j.erve19@upcmail.nl
mailto:lies_ham@hotmail.com
mailto:j.erve19@upcmail.nl
mailto:janny@buitenhuiz.nl
mailto:riet-simons@kpnmail.nl
http://www.ijsselweide.com
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Hetisbijnalentevipvrijwilligersdag bij Sv V en L! 
 
Afgelopen zondag werden de trouwe vrijwilligers 
uitgenodigd bij V en L om in het spreekwoordelijke 
zonnetje gezet te worden. Vanaf 10.30 uur was ie-
dereen welkom  in de kantine  en werd de koffie 
ingeschonken met daarbij plak cake of bonbon. 
Vervolgens stonden onze dames 1 in het veld om 
aan te treden tegen Activia, die ruim onder onze 
koplopers staan in de ranglijst. De organisatie had 
met alle weersomstandigheden rekening gehouden, 
en in de uitgedeelde Goody Bags, deels gesponsord 
door Jumbo Binnendijk en Dekamarkt Twello, zat 
dan ook een rode regenponcho, maar tevens een 
zonnebril…voor als de zon toch nog tevoorschijn 
kwam! Dames 1 versloeg Activia met 2-0, en tij-
dens de tweede helft werd een ieder langs de lijn 
getrakteerd op chocomelk of glühwein, wat goed in 
de smaak viel, ondanks het tijdstip van het 
jaar….lente. 
 
Na deze wedstrijd werden alle vrijwilligers getrak-
teerd op een heerlijke lunch verzorgt door café/
restaurant De Groot, en tijdens het nuttigen van 

deze lekkernijen hield de trainer/coach van dit TOP 
dames elftal, Dick voor de Poorte, een uiteenzetting 
over zijn punten systeem om zo tot de speelster 
van de maand te  komen.  
 
Deze dame, voorstopper, scoorde tijdens als verde-
digster deze wedstrijd extra punten door de bal in 
het net werken achter de keeper van Activia. Ook is 
zij een belangrijk vrijwilligster, met het trainen van 
de mini pupillen. De speelster van de wintermaan-
den is Esmay Schimmel, tevens deze wedstrijd 
“woman of the match”. Zij kreeg onder luid applaus 
een mooi boeket overhandigd, met en daarbij be-
horende cadeaubon, beschikbaar gesteld door 
Kamphorst administraties en Weteringse Broek. 
 
Na de lunch moest ons vlaggenschip aantreden te-
gen de koplopers Sportclub Deventer. Deze wed-
strijd werd nipt verloren door V en L, die erg dicht-
bij kwam in de tweede helft, maar niet meer tot 
scoren kwam . Uitslag van deze wedstijd werd 1-3. 
Na afloop bleven er nog veel vrijwilligers even han-
gen en zo werd het een erg gezellige dag bij Sv V 
en L.  
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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. 

 

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

SNACK ACTIE MAAND April 
2 patat met 2 Bourgondiër kroketten    € 6,00 

Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de 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 7 mei Woord en communieviering met pastor |I Kantocci 
Zaterdag 13 mei Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 21 mei Eerste H Communie met pastoor P Daggenvoorde en W Vroom 
Hemelvaart  om 9 .00 uur viering in Twello 
Zondag 4 juni Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 10 juni woord en Communieviering met pastor W Vroom     
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
 
Zondag 7 mei Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 14 mei  Eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het koor Inbetween 
 Zondag 21 mei Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Hemelvaart om 9.00 uur met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 28 mei Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 4 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 11 juni Eerste Heilige Communie met pastoor P Daggenvoorde 
    
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken  
Locatieraad en pastoraatsgroep 
Geloofsgemeenschap van de H Antonius 

 
 
Mei 2017: 
07 mei 10.00 uur  Dienst met Ds. G.J.. Schüssler, Apeldoorn  
14 mei 10.00 uur  Dienst met Ds. Mevr. L.E. Bassa, Voorst  
21 mei 10.00 uur  Dienst met Pastor G.J. Bloemendal 
25 mei 9.30 en 10.30 uur Korte diensten met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst   

 
Hemelsvaartdag 
28 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe 
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50+ reis BBvBB 

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

 
 
Hallo Allemaal, 
 
Wellicht heeft u het al gehoord? Sv Dio Beemte heeft sinds Januari van dit jaar een volledig nieuw be-
stuur! Na een jarenlange inzet voor de vereniging en het dorpshuis hebben Jeroen, Roelof en Edgar in 
een vergadering van het bestuur in Februari afscheid genomen als bestuursleden. 
Het nieuwe bestuur bestaat uit 
Ester Teunissen 
Ante Brinkman 
Joyce de Rijke 
Marlene Holtrichter (Penningmeester) 
Marieke Langereis (Secretaris)   
Wim Brinkman (voorzitter) 
In de volgende editie van de Ratelaar zullen wij ons allemaal persoonlijk aan u voorstellen. 
 
12 Mei aanstaande is de volgende ledenvergadering van sv Dio Beemte in Ons Huus. De uitnodigingen 
hiervoor zijn half April verstuurd aan alle leden. 
 
Maar deze keer vragen wij u speciale aandacht voor de streetdance groepen.  
Ook in het nieuwe seizoen zullen wij weer met meerdere groepen in Ons Huus verder gaan met street-
dance. Marit Vogel van MaritDans zal ook in het nieuwe seizoen de trainster / danslerares zijn.  
 
Waar:   Dorpshuis ‘’ONS HUUS’’ 
Wanneer:    DINSdag middag 
Tijd:   16.00 - 16.45 uur groep 1,2 & 3 (street/jazzdance) 

16.45 - 17.45 uur groep 4 t/m 8 (street/jazzdance) 
Wil je een keer komen kijken dan kan dat dit seizoen nog op de donderdagmiddagen vanaf 
16.00 uur voor de groepen 1,2 en 3 en vanaf 16.45 voor de groepen 4 t/m 8.  
Zit jij in groep 1 t/m 8 en heb jij zin in dansen. Kom dan een keer op donderdagmiddag bij onze les-
sen kijken en/of meedoen!    
Street/jazzdance is een les waarin we beginnen met een warming up daarna zullen we aan een dans-
techniek gaan werken en een danscombinatie.    
De danslessen worden gegeven door Marit Vogel, 26 jaar en woonachtig in Wapenveld. In Leeuwarden 
heeft zij aan het Friesland College de opleiding Artiest Dans afgerond. Sinds 2012 is zij gestart met 
haar eigen bedrijf: MaritDans en geeft sindsdien vele danslessen.  
Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd mailen en/of bellen. 
Marit Vogel        of   Sportvereniging DIO Beemte 

Mobiel:  06 57 32 39 44      055-3556756 
Email: maritdans@hotmail.nl       info@diobeemte.nl 

DIO Beemte-Broekland 
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