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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1 

Zie verder 
 pagina:17 

Nieuws vanuit het mt van PCBO De Diamant – Beemte: 
5 oktober was de dag van de leraar 
 
De Dag van de Leraar is de Nederlandse variant van de inter-
nationale World Teachers' Day. Deze dag valt in de Nationale 
Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle lera-
ren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan 
bij het belang van onderwijs. In Nederland wordt op deze dag 
de docent van het jaar bekend gemaakt. 
 
"Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onont-
beerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Als 
een hefboomrecht is onderwijs immers het voornaamste hulp-
middel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwas-
senen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te 
halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te ne-
men aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is es-
sentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te ko-
men, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele uitbuiting, mensenrechten 
en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsaangroei onder controle te 
houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan 
doen. Maar het belang van onderwijs ligt niet enkel op praktisch vlak: een goed opgeleide, verlichte en 
actieve geest, in staat vrij en op vele gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen 
van het menselijk bestaan." 
 
Aangezien er op 5 oktober gestaakt werd, had het PCBO hier een paar dagen eerder aandacht voor. Be-

dankt namens het hele team van PCBO De Diamant - Beemte.    
 
 
Oproep!  
 
Vrijdagavond 6 oktober is er tus-
sen 22.00 uur en 22.30 uur brand-
gesticht in het fietsenhok achter 
PCBO De Diamant - Beemte. Het 
vuur is heel bewust aangestoken. 
Daarnaast zijn er vernielingen aan-
gebracht aan materialen die daar 
stonden. De schade is enorm, 
maar had nog groter kunnen zijn. 
Dankzij de oplettendheid van ou-
ders en buren, was de brandweer 
snel ter plaatse. Met deze oplet-
tendheid en alertheid zijn wij als 
school uiteraard ongelooflijk blij! Je 
moet er niet aan denken dat de 
brand overgeslagen was naar de 
school en/of naastgelegen woning. 
Afgelopen jaarwisseling hebben wij 
als school een beroep gedaan op 
alle buurtbewoners om tijdens en 
rond de jaarwisseling op te letten 
en waar nodig jongeren van het 
schoolplein te halen. Dit is een groot succes geweest, want in tegenstelling tot de jaren ervoor, hebben 
wij afgelopen jaarwisseling geen enkele schade gehad! Dat is uiteraard fantastisch! Dit succes willen we 
heel graag uitbreiden. Om in de toekomst eventuele branden en ander vandalisme te voorkomen willen 
we heel graag een beroep op u doen. Kinderen hoeven in het donker echt niet meer op het schoolplein 
te zijn. Wanneer u iets hoort, wilt u dan een kijkje nemen? Als jongeren weten dat zij in de gaten ge-
houden worden, vinden zij dat vaak niet prettig en zullen ze een andere plek kiezen. Op deze wijze ho-
pen we de school in de toekomst schadevrij te houden! Aangezien er in de avonden geen personeel op 
school aanwezig is, bent u onze oren en ogen. Wij zijn u hier heel dankbaar voor! 
Stichting PCBO ondersteunt ons bij de gevolgen van de brand en zal zoveel mogelijk proberen werk-
zaamheden ten gevolge van de brand tijdens de herfstvakantie te plannen, zodat de kinderen hier zo 
min mogelijk hinder van ondervinden. 
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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  

     
  3-11  Ladies Night Aktief Ons Huus groep 
10-11  Lichtjesregen Wilhelminakerk 
17-11  Rock Solid  
19-11  Fototentoonstelling Ons Huus 
23-11  Workshop armbreien Ons Huus 
25-11  Landschapsimpuls BBvBB 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 November 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 31 okt + wo 1 nov 

Di 12 + wo 13 dec 

  

Di 6 febr + wo 7 febr 

Beste lezers, 
 
Tijdens onze Ratelaar vergadering voor het november nummer bespraken we zoals altijd even het wel en 
wee in de Beemte. Het is altijd gezellig met z’n vieren, maar met de verhouding 3 vrouwen tegen 1 man 
binnen onze redactie kunnen wij vrouwen soms wat doordraven, dus bij deze richt ik me aan de mannen 
uit Beemte Broekland, kom ons redactieteam versterken.  
 
We bespraken onder andere wat incidenten in onze buurtschap in de afgelopen tijd. Er was o.a. een in-
sluiper en brand in het schuurtje bij school. Wel bleek hieruit ook dat we elkaar goed in de gaten houden 
en daarin ook het succes van de buurt preventie app. We zijn erg alert met z’n allen en dat geeft een 
veilig gevoel. Je weet wat er speelt in je buurt en let daardoor zelf ook beter op. 
 
Er was ook veel gezellige drukte in Ons Huus de afgelopen maand. De eerste mannenavond van de Ak-
tief Ons Huus Groep was een succes! Er was van alles te doen, een race simulator, verschillende bedrij-
ven met standjes, een kijkje bij de schietvereniging en een demo training politiehonden op het sportveld. 
Tot in de late uurtjes was het gezellig en zondag was het dan ook opvallend rustig in de buurt. Nu mo-
gen wij vrouwen ons verheugen op de Ladies night op vrijdag 3 november. Ook dat zal vast weer een 
leuke avond worden.     
 
Op zondag 19 november geeft Frits Bouwmeester voor de tweede keer een fototentoonstelling over 
Beemte Broekland en Wenum in Ons Huus. Iedereen is uiteraard van harte welkom om te komen kijken 
naar de vele bijzondere foto’s van vroeger en gezellig even bij te praten met (oud) buurtgenoten.  
 
Verder staan er in deze november editie weer leuke verhalen van onze schoolkinderen, de uitslag van de 
ballonnenwedstrijd tijdens het Oranjefeest, informatie van onze dorshuisvereniging en van de beheer-
ders en nog veel meer. 
 
Veel leesplezier gewenst! 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Landschapsimpuls 
Begin van dit jaar zijn we begonnen met een project (erfbeplanting) van Landschapsbeheer en de Ge-
meente Apeldoorn. Op de informatieavond van 18 mei 2017 waren ruim 40 geïnteresseerden aanwezig. 
Op deze avond kregen ze een stukje geschiedenis van het landschap van Beemte Broekland te horen en 
zien. En er werd verteld wat het Landschapsbeheer allemaal doet, zoals het beheer van de bossen, klom-
penpaden etc. Het Landschapsbeheer werkt veel samen met vrijwilligers. Belangstellenden (die aan de 
voorwaarden voldeden) konden zich inschrijven en kregen bezoek van het Landschapsbeheer. Samen 
werd er een plan opgesteld wat ook aan bepaalde eisen moest voldoen. De Gemeente Apeldoorn geeft 
gedeeltelijk subsidie voor dit project. 
Op zaterdagochtend 25 november om 9.15 starten we bij het Dorpshuis met koffie en wat lekkers. Rond 
half 10 komt er een wethouder van de Gemeente Apeldoorn en wordt er symbolisch een boom geplant 
voorafgaand aan het uitdelen van het plantgoed. Harry Bovendorp stelt zijn grond beschikbaar voor het 
opslaan en uitdelen hiervan. Natuurlijk zijn belangstellenden van harte welkom. 

 

Lidmaatschap 
Als het goed is heeft u uw lidmaatschapskaart ontvangen. Vorig jaar zijn we begonnen met het betalen 
van uw contributie door middel van automatische incasso. Heel veel leden hebben ons inmiddels een 
machtiging afgegeven. 
 

In de brief bij de ledenkaart is een foutje geslopen bij het rekeningnummer. Voor de 
mensen die niet via een automatische incasso betalen, ons rekeningnummer begint 
met NL35 i.p.v. NL53. Onze excuses hiervoor. 
 
Inloopspreekuur sociaal werkster 
Hèlène Mooks is in november helaas door vakantie verhinderd. 
 
Startactiviteit Rock Solid 
Wij kregen een verzoek van de Rock Solid groep om financieel bij te dragen aan hun startactiviteit. Wij 
vonden dit een goed idee en hebben hen een bijdrage gegeven. 
 
Sinterklaasfeest 
Op zaterdag 2 december is weer het jaarlijkse Sinterklaasfeest in het Dorpshuis. Een groep vrijwilligers 
is hier al weer druk mee aan de slag gegaan. Dit is voor iedereen van 0/8 jaar. Heb je je nog niet opge-
geven? Geef je dan op voor 18 november, tel: 0651584982. 
  
Namens het bestuur, Saco, Ilona, Wilma, Marjan en Helga. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/valkbomen/image/cache/full/b01a39a504b6b5652f5c6f166d73f9f29fbbf85a.jpg&imgrefurl=https://www.korneland.nl/&docid=WdZJ_9vTuGVynM&tbnid=q9DOiHZ8_ObuwM:&vet=10ahUKEwjLtO_A9PzWAhVIthoKHWC
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2017  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
2018 
We zijn de Algemene Ledenvergadering aan het 
voorbereiden. Er zijn diverse verenigingen lid van 
de Dorpshuisvereniging Ons Huus en de bestuurs-
leden van die verenigingen nodigen we ieder jaar 
uit voor de Algemene Ledenvergadering. We wisse-
len van gedachten en geven inzage in het financi-
ële jaarverslag en de begroting voor het komende 
jaar. Voor ons is dit steeds een mooi moment om 
terug en vooruit te kijken en de balans op te ma-
ken.  
  
De financiële balans  
De balans ziet er financieel gezien keurig uit. We 
hebben genoeg inkomsten om het dorpshuis draai-
ende te houden, te ver-
warmen en te kunnen 
onderhouden. Wel blijft 
het zaak om ervoor te 
zorgen dat we ook in de 
toekomst het dorpshuis 
goed kunnen onderhou-
den en op een duurzame 
manier kunnen gaan re-
noveren. We zouden het 
liefst nu al maatregelen 
nemen om nog energie-
zuiniger te kunnen draai-
en maar dat soort maat-
regelen kosten veel geld. 
Voor ons blijft dit  een 
uitdaging en daarover 
blijven we in gesprek 
met subsidieverstrek-
kers, verzinnen we ma-
nieren om geld te verdie-
nen en moeten we er 
voor blijven zorgen dat 
het dorpshuis goed be-
zocht wordt. Want eerlijk 
is eerlijk: iedere bezoe-
ker telt en brengt 
(meestal) geld in het 
laatje. 
 
De sociale balans  
Het gaat er overigens 
niet om dat er iemand 
heel rijk wordt van de 
bezoekers van het dorpshuis. Het is natuurlijk fijn 
dat Ben en Gina er geld verdienen en dat zij op die 
manier de benodigde huurpenningen kunnen beta-
len. Het is dan ook goed om te zien dat de activi-
teiten die georganiseerd worden steeds beter be-
zocht worden en dat we ook iedere keer weer nieu-
we gezichten zien. Bovendien is het leuk dat me-
nigeen het dorpshuis gebruikt voor het houden van 
een feestje. En de verenigingen maken dankbaar 
gebruik van de faciliteiten in het dorpshuis en stel-
len daar een geldbedrag tegenover.  Als extra bron 
van inkomsten voor Ben en Gina zijn de incidentele 
fietsers, wandelaars en andere bezoekers die een 
drankje of hapje nuttigen ook meer dan welkom!  
Maar…. het allerbelangrijkste is dat het huis van 

het dorp echt een plek is geworden waar menig 
inwoner van Beemte Broekland graag naartoe komt 
en we hopen oprecht dat de ontmoetingen in het 
dorpshuis bijdragen aan de leefbaarheid en de toe-
komst van het dorp.  
 
Facebook 
Ook nog leuk om te vertellen: onze Facebook-
pagina wordt door een steeds grotere groep vol-
gers goed in de gaten gehouden. In het afgelopen 
jaar hebben Ben en Gina en wij regelmatig de pagi-
na gevuld met berichten. Het is leuk om te zien dat 
de foto’s en filmpjes gewaardeerd worden middels 
een omhoog gestoken duimpje en dat de aankondi-
gingen voor activiteiten door volgers gedeeld wor-
den. De Facebook-pagina is daarmee een extra 
plek geworden waar inwoners van Beemte Broek-

land elkaar kunnen 
'ontmoeten'.  
  
Samenwerking 
Het doet ons ook deugd 
dat de samenwerking 
tussen het dorpshuis
(bestuur) en de Buurt- 
en Belangenvereniging, 
de Wilhelminakerk en 
alle andere bij de 
dorpshuisvereniging 
aangesloten verenigin-
gen goed loopt. We zijn 
regelmatig met elkaar 
in gesprek en samen 
staan we sterk om er-
voor te zorgen dat 
Beemte Broekland op 
meerdere fronten toe-
komst heeft.  Net als 
velen met ons zijn wij 
ervan overtuigd dat 
dorpsgemeenschappen 
een belangrijke bijdra-
ge leveren aan de loka-
le, regionale, landelijke 
en zelfs de Europese 
economie. Want niet 
alleen moet een dorp 
een fijne plek zijn én 
blijven om te wonen. 
Het is ook prettig wan-
neer ondernemers ons 

dorp ook een goede plek vinden om vanuit te ope-
reren.  We moeten echter wel een antwoord geven 
op onder andere de vragen van krimp, vergrijzing, 
zorg, minder voorzieningen en bijvoorbeeld snel 
internet. Wij zijn, samen met de verenigingen om 
ons heen in Beemte Broekland steeds bezig om 
daar antwoorden op te vinden en vinden het gewel-
dig dat het dorpshuis vaak het ontmoetingspunt is 
voor alle gesprekspartners.  
  
Graag tot ziens in Ons Huus!  
 
Hartelijke groet, 
Het bestuur van de dorpshuisvereniging Ons Huus 

Dorpshuisvereniging Beemte Broekland 

Van links naar rechts: Henk Spaan, Mettie Gerritsen-Wijngaards, 
Jacintha van der Zouw, Arnold Apeldoorn en Martine Straver 
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Aktief Ons Huus groep 

Hier even een bericht van de altijd enthousiaste 
dames van de Aktief Ons Huus groep. 
Na het vertrek van Simone en Ilona uit de groep 
zijn we heel blij te kunnen melden dat de groep 
inmiddels versterkt is door de komst van Chantal 
Mekelenkamp.  
 
Zij viel  met de neus in de boter want er was de 
afgelopen maand nogal wat georganiseerd. 
Als eerste de mannenavond op 14 oktober. Een 
verzoek nummer van een aantal mannen na de la-
diesnight van vorig jaar. We dachten als vrouwen 
onder elkaar: wat moeten we toch verzinnen om 
hier iets leuks van te maken?” Kennelijk is het toch 
aardig gelukt. Er waren meer dan 100 mannen 
aanwezig op deze avond. Ze kregen een mooie de-
monstratie van politiehondenvereniging ADC te zien 
op het sportveld met deskundig commentaar. Uit 
het publiek werd een vrijwilliger gevraagd om het 
pakwerkerskostuum aan te doen en als dief te fun-
geren. Dat viel nog niet mee en hij heeft dan ook 
meerdere blauwe plekken hieraan overgehouden. 
De demonstratie vuurwapenschieten bij schietvere-
niging Beemte trok ook veel bezoekers. Nooit ge-
dacht dat er zo hard geknald werd. Verder waren er 
in de zaal van Ons Huus diverse standjes en acts  
die de sfeer verhoogden en de laatste gasten ver-
trokken dan ook pas ’s nachts rond half drie naar 
huis. Graag willen we iedereen die meegeholpen 
heeft om hier een succes van te maken, ook de 
sponsors van de racesimulator en de paaldanseres, 
hartelijk bedanken. Een heel speciaal bedankje ook 
nog voor de twee “portiers” die geheel vrijwillig aan 
de deur de toegang voor ons wilden innen. Wie 
weet doen we volgend jaar weer een beroep op jul-
lie allemaal. 
 
En dan treffen we als weer voorbereidingen voor de 
volgende evenementen nl de Halloweenavond voor 
de jeugd en de Ladiesnight. Als u dit  leest is dit 
allemaal al weer voorbij. In het decembernummer 
van de Ratelaar doen we hier weer verslag van. 
 
Eind  november wordt er ook nog een avondje arm-
breien georganiseerd. Er waren 20 plaatsen be-

schikbaar en die zijn inmiddels allemaal uitver-
kocht. Mocht er toch nog meer interesse zijn, laat 

het dan aan ons weten dan kunnen we misschien 
nog een avond organiseren. 
 
Nu we toch creatief bezig zijn willen we alvast mel-
den dat we in januari ook een workshopavond 
Handlettering gaan organiseren. Op facebook en in 
de volgende Ratelaar zullen we datum bekend ma-
ken. 
Voor tips, adviezen en ideeën zijn we altijd bereik-
baar via email: Aktiefonshuus@outlook.com 
Tot ziens op een van onze activiteiten 
 
Hartelijke groet, 
De dames van de Aktief Ons Huus groep. 

mailto:Aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant Beemte 2 

PCBO De Diamant – Beemte deed ook mee aan de Nationale sportweek 2017 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het schooljaar begon erg sportief 
voor de Diamant de Beemte. De na-

tionale sportweek stond al snel in het jaar voor de deur en dat betekende de hele week sportief doen.  
Op maandag 11 september gingen de groepen 3/4/5 naar het Omnisport om daar clinics te volgen van 
verschillende sportverenigingen. We hebben gebeeballd (een soort slagbal gespeeld), gefreerunt 
(gesprongen, geklommen en salto’s gemaakt) en we mochten een verdedigingssport uitproberen, Sa-
vat. De kinderen hebben zich de hele middag in het zweet gewerkt. Vooral Savat waarbij de kinderen 
grote bokshandschoenen aankregen was een erg leuke sport. De kinderen hebben zich vermaakt! 
Op donderdag 14 september zijn de groepen 6/7/8 naar het Boschbad geweest. We hebben daar boog 
geschoten, een vlot gebouwd (en hij bleef drijven… :D) en we zouden nog gaan survivallen. Helaas 
ging de survival niet door vanwege de hevige regenval. Zoals Laura zei: “We werden helemaal nat op 
het vlot, mijn hele broek was drijfnat!” Ondanks dat de kinderen nog door wilden heeft uiteindelijk de 
organisatie moeten besluiten om het evenement af te lassen.  
Ondanks de regen hebben we er toch een sportieve middag van gemaakt, waarbij het vooral op viel 
dat De Diamant - Beemte één van de weinige scholen was waarbij het vlot bleef drijven… Klasse jon-
gens! 

Al met al een geslaagde nationale sportweek! 

 
 
Opendag op PCBO De Diamant - Beemte 
 
Woensdag 11 oktober j.l. was het opendag op alle PCBO scholen, zodus 
ook op onze school. De opendag was wederom een succes. Belangstellen-
den werden ontvangen door meester Hans en kregen vervolgens een 
rondleiding van leerlingen uit groep 7 & 8. De kinderen waren super en-
thousiast en de ouders onder de indruk. Wie weet krijgen we hierdoor 
over een tijdje wel weer nieuwe kinderen op school...  
Super gedaan! 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

Start Kinderboekenweek op PCBO De Diamant – Beemte 
 
Na een gezellige beestenboel op het plein, hebben we samen de start van de Kinderboekenweek mo-
gen vieren. We hebben uitgelegd wat er allemaal gaat gebeuren, de juffen en meester hebben een deel 
van het prentenboek 'de Gruffalo' uitgespeeld, we hebben gedanst op het lied 'gruwelijk eng' van Kin-
deren voor Kinderen en Tess en Jelle kregen een medaille voor best verkleedde dieren... Kortom, een 
geweldige start van anderhalve week leesplezier. We hebben er zin in. 
 

 
 
Voorleeswedstrijd 
 
De kinderen van groep 3 t/m 8 mochten meedoen aan het voorleeskampioenschap. De winnaar kreeg 
de titel: “Voorleeskampioen 2017”. Een jury, bestaande uit Jens, Jarno, Mandy, Jon, Maaike en mees-
ter Arjen, stonden voor de moeilijke taak een schoolwinnaar te kiezen.  
Voor groep 3 ontving Danil de titel voorleeskampioen. Volgens de jury las hij heel knap de tekst voor. 
Hij probeerde zelfs al stemmetjes te gebruiken.  
Bij groep 4 was Daniël voorleeskampioen. Hij las lekker vlot en was goed verstaanbaar, aldus de jury.  
In groep 5 trok Sofie de titel naar zich toe. Volgens de jury kon zij zich erg goed inleven in haar ver-
haal en wist ze met haar stemmetjes iedereen te boeien.  



De Ratelaar - november 2017 - Pagina 21 
 

 

 

PCBO De Diamant Beemte 4 

In groep 6 werd Yazz als voorleeskampioen gekozen. Met haar leuke verhaal en haar fijne voorlees-
stem gooide zij hoge ogen bij de jury.  
Tot slot wist Lotte de titel in de wacht te slepen bij groep 7/8. Met haar beeldende vertelwijze, haar 
enthousiasme en haar voorstelling (zij maakte gebruik van het uitbeelden van het verhaal) wist zij de 
jury er uiteindelijk van te overtuigen dat zij de winnaar moest zijn van de titel: “Voorleeskampioen De 
Diamant – Beemte 2017” 
Wij feliciteren al deze kanjers met hun welverdiende titel. 
 

 
 
 
 
 
 
Groep 1/2 van PCBO De Diamant – Beemte op bezoek bij de Kleindierenshow 
 
Op vrijdag 13 oktober mocht groep 1/2 van de Diamant in Beemte op bezoek bij de Kleindierenshow in 
Wenum Wiesel. De kinderen keken hun ogen uit; wat was er veel te zien! Prachtige konijnen, cavia’s, 
kukelende hanen en allerlei aparte vogels! In de knuffelhoek kan naar hartenlust worden geknuffeld 
met konijnen, cavia’s, kuikentjes en zelfs een slang! Maar ook de tentoongestelde tractors vielen erg in 
de smaak. Aan het einde van ons bezoek mochten de kinderen nog even op het springkussen springen, 
wat natuurlijk een feestje op zich was. Tot slot was er limonade en een koekje en kregen alle kinderen 
een leuk aandenken aan de Kleindierenshow van 2017. 
We hebben ervan genoten! Daarom een speciaal bedankje aan Willie Klunder en alle vrijwilligers die 
ervoor gezorgd hebben dat wij konden komen! 
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PCBO De Diamant Beemte 5 

Groep 3 leert steeds meer letters! 
 
Groep 3 heeft al veel letters geleerd. Als we de letters aan elkaar 
plakken dan maken we steeds weer nieuwe woorden. Iedere dag 
zijn we bezig met nieuwe letters leren en woorden maken. We zijn 
al bezig in ons derde werkboekje! 
Alle letters die we leren lezen, leren we ook schrijven. Dat is soms nog best lastig, maar we doen ons 
best! 
 

Groep 3/4/5 krijgt les over sapstromen en bladgroenkorrels…  
 

 

     
 

Groep 3/4/5 heeft geleerd over sapstromen en bladgroenkorrels in de bladeren van bomen.  We we-
ten nu waarom de bomen hun blaadjes in de herfst afstoten en dat dat allemaal weer goed komt in de 
lente.  
Daarna hebben we buiten blaadjes gezocht. Deze mochten we overtrekken. Met stift hebben we daar de 
nerven ingetekend en met wasco hebben we de blaadjes herfstkleuren gegeven. Tot slot hebben we 
ons knutselwerk afgemaakt met ecoline. 
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PCBO De Diamant Beemte 6 

 
Groep 6/7/8 presenteert elkaar de natuur rond de PCBO 
De Diamant - Beemteschool  
 
Alleen, in een 2-tal of klein groepje, zijn alle kinderen buiten op 
jacht gegaan naar de natuur rond de school. In de eerste les 
hebben de kinderen zo veel mogelijk natuur gezocht en opge-
schreven. In de 2e en 3e les kozen ze uit deze lijst minimaal 1 
aspect, wat ze op eigen wijze aan elkaar mochten presenteren. 
Het resultaat was super interessant. Van PowerPoint tot knutsel-
werken, we hebben mogen ervaren dat er heel veel natuur te 
vinden is rond onze school. 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7/8 en de Kinderpostzegelactie  
 
Ook dit jaar deden wij met groep 7/8 weer 
mee aan de Kinderpostzegel verkoop. Ge-
lukkig werden we wel een beetje geholpen 
door de kinderen van groep 6. Zij gingen 
mee langs de deuren om te verkopen.  Dit 
jaar was de landelijke missie: 400.000 kin-
deren helpen in een week tijd! Een mistery 
minister van Kinderpostzegels had ons hier-
over verteld. Wij moesten raden wie hij/zij 
was. Niemand minder dan Dylan Hagen 
hielp ons bij onze missie. In korte filmpjes 
kregen we steeds verkooptips en meer in-
formatie over de mistery minister van Kin-
derpostzegels. Wij hadden al heel snel door 
dat het om Guus Meeuwis ging en hopen 
dat we daar een prijs mee hebben gewonnen. 
Na een week hoorden we of de onze missie was geslaagd en of we de mistery minister goed hadden 
geraden… Spannend!!! Uiteraard hebben we het doel behaald. Er was zelfs een score van 110%!!! Dat 
betekent dus dat we niet 400.000 kinderen, maar 440.000 kinderen hebben kunnen helpen. Bestelde 
producten krijgen de mensen thuisgestuurd. 
 
 
Groep 8 van naar de informatieavond PO-VO 
 

Alle groep 8 leerlingen van Apeldoorn en omstreken wor-
den 1x per jaar met hun ouder(s) / verzorger(s) uitgeno-
digd op de informatieavond PO-VO.  
Aan deze avond wordt door het Primair Onderwijs en het 
Voortgezet Onderwijs samen invulling gegeven. Op 
woensdagavond 4 oktober j.l. was onze school aan de 
beurt. Op ‘t Sprengeloo kreeg iedereen te horen hoe ze 
zich kunnen oriënteren op en inschrijven voor het VO. 
Aansluitend konden ze in 3 informatierondes bij verschil-
lende vo-scholen kijken.  
Best spannend... Maar gelukkig vooral heel leuk. In no-
vember zijn de doe-middagen, waarvoor groep 8 zich 
kan opgeven. Ze mogen dan op verschillende scholen 
een kijkje in de keuken nemen. In januari/februari volgen 

dan nog de opendagen. De definitieve adviezen zijn dan bekend en dan gaat iedereen ook echt een keuze ma-
ken.  
Wij wensen Chantal, Loïs, Lotte en Maaike veel succes, maar vooral ook veel plezier bij het vinden van de juiste 
school. 
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PCBO De Diamant Beemte 7 

Van onze groep 8 redactie: 
dierendag 
 
4 oktober 2017 was het dierendag.  
Er waren allemaal verschillende dieren groot en klein. 
Er waren paarden, geiten aan een lijntje, konijnen, en heeeeel veel honden, een poes, leuke knuffels 
en zelf een echt biggetje! Het was weer superleuk. Er konden allemaal kinderen op de rug van het 
paard van Maaike, er stond een hele rij! Je kon alle dieren aaien, en vooral de honden, konijnen en de 
geiten werden veel geaaid. Je kon aan de dieren zien dat hen het ook spannend vonden. Alle dieren 
werden natuurlijk verwend met wat lekkers. Het duurde helaas maar een half uur, als het aan ons lag 
zouden we wel een uur willen! ☺        Groetjes Maaike en Loïs ☺ 
 

 
Kinderboekenweek  
 

Maandag was de start van de 
Kinderboekenweek. We deden 
het dansje gruwelijk eng van 
kinderen voor kinderen. En 
toen gingen de juffen/meester 
uitbeelden wat er voorgelezen 
werd. Toen was de kinderboe-
ken week begonnen. In de 
klassen werd voorgelezen door 
de kinderen. Uit elke klas is 1 
winnaar gekomen dat zijn uit: 
groep 3 is Danil, groep 4 is Da-
niël, Groep 5 is Sofie, groep 6 
is Yazz, 7/8 is Lotte. 
Zij strijden om de titel beste 
voorlezer van basisschool de 
Diamant Beemte. De groepen 
3 tot en met 8 moeten een 
monster maken en een verhaal 
erbij daar kunnen ze ook een 
prijs mee winnen. En de juffen 
lazen elke dag voor in de klas. 
Er zijn heel wat prijzen gewon-
nen en dit zijn ze: Groep 3/4/5 
hebben Mandy & Sofie gewon-
nen met de tekening.6/7/8 
hebben Laura & Maaike ge-
wonnen met de tekening. Met 
het verhaal 3/4/5 is Jonatan. 
Met het verhaal in 6/7/8 Rosan 
& Loïs. En met het voorlezen 
heeft Lotte gewonnen. 
     Door: Lotte en Chantal 
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Verslag 4de toertocht O.C.B.B.   

Op zaterdag morgen 23 september 2017 
verzamelen om 9 uur met de trekkervrienden bij 
dorpshuis Ons Huus. Eerst nog wat tafels en ban-
ken neerzetten zodat iedereen kan zitten. En als je 
dan aankomt en denkt dat je als bestuur mooi op 
tijd bent, dan heb je dat mooi mis. De eersten 
stonden al te trappelen van ongeduld met een op-
gepoetste trekker. Het inschrijven verliep mooi snel 
met koffie en krentenbrood. Wij hadden in totaal 
62 trekkers zoals gepland en afgesproken. Tot op 
het laatst kwamen 
er nog mensen bij 
die zich wilden 
opgeven, maar vol 
is vol. Bewust wil-
len wij dit niet te 
groot laten wor-
den, zodat er in 
een redelijk hoog 
tempo doorgere-
den kon worden. 
Voor de verkeers-
regelaars is het zo 
te overzien, maar 
ook de B.B.Q 
geeft met meer 
personen proble-
men, nu blijft het 
nog overzichtelijk 
en super gezellig. 
Tegen 10.15 het 
gas erop ver-
trokken, door 
Beemte richting Broekland, met net zoals vorige 
jaren geweldig mooi weer. Dagen ervoor was het 
steeds slecht weer en net die zaterdag was het su-
per mooi. Wij zijn de Gaete overgegaan (ik ga nu 
in grote stappen door de route)  richting Vaassen-
seweg  zo naar de Eeuwhorstweg, Papen-
kampsweg, Weteringsdijk, Koepad, het kanaal over 
Werlerweg,  viaduct bij Zuuk over  Bekenwalweg, 
Wiemanstraat, Westendorperweg, en dan naar een 
mooi weggetje de Vijgenkamp-
weg, en daar kwamen wij een 
groot probleem tegen. Er was 
een bedrijf bezig om de tele-
foon leiding te repareren, dat 
was het grootste probleem nog 
niet, maar de auto van het be-
drijf stond midden op de weg 
met aan beide kanten een gro-
te sleuf, en geen personeel te 
bekennen (bleek later dat ze in 
Emst waren gaan eten) Hoe dit 
op te lossen, de trekkers ston-
den allemaal achter elkaar en 
konden onmogelijk in de bocht 
allemaal achteruit. Na wat 
overleg met de fam. Van Wer-
ven  die daar woont en ston-
den te kijken, mochten wij 
met het hele spul over een 
klein grasveldje naast de boer-
derij,  naar een pas gemaaid 
weiland rijden om achter el-

kaar in het weiland te verzamelen, om zo doende 
terug  de route weer te vervolgen. Om over de ro-
tonde in Emst rechts de Kerkhofweg op, om na 21 
km een pauze te houden, om na het inmiddels be-
kende blikje drinken, de route na een half uur weer 
te vervolgen. Super mooie binnen weggetjes Scha-
verenseveldweg, Muggenveldweg, Grensweg, 
Veloren beekweg, Langeweg, Pollenseweg, waar je 
normaal niet zo gauw doorheen rijdt. Terug zak-
kend naar de Hanendorperweg, richting Kluunwei-
deweg, en Gortelseweg, richting Kortenbroeksweg, 

Windhoek, via de Haere, 
naar de Ramsbrugweg, 
om uiteindelijk na onge-
veer 41 km weer uit te 
komen bij Ons Huus.  
Daar had de beheerder 
alles al weer klaar staan, 
om weer te genieten van 
een ruim en goed ver-
zorgde B.B.Q. met 
drankje, zodat een ieder 
met een goed gevoel na 
afloop huiswaarts keer-
de. 
De week erop hebben 
wij bij de familie van 
Werven nog een wel 
verdiend  bloemetje ge-
bracht wat helemaal in 
goede aarde viel. 
Ik wil dan ook Jan Wol-
ters, Ab Vos, Jaap Ger-

ritsen, Marinus Kraassenberg, en Martie Lie-
venstroo weer bedanken voor hun inzet en gezelli-
ge uurtjes. Maar ook de firma Schimmel voor het 
mobiele toilet. En natuurlijk de verkeersregelaars 
Engel en Achterkamp. De beheerders Ben en Gina 
en natuurlijk Alie.  Zonder hen was het allemaal 
niet mogelijk. Op naar volgend jaar (lustrum). 
Namens de O.C.B.B.  
Frits Bouwmeester 
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Fototentoonstelling Beemte Broekland Wenum 

Vergeet u niet om 19 november naar 
Dorpshuis “Ons Huus” te komen, van 13.00 
tot 17.00 uur voor de jaarlijkse fototen-
toonstelling met weer leuke en bijzondere 
foto’s. En uiteraard zijn uw foto’s ook weer 
welkom, dus breng ze mee, na het inscan-
nen krijgt u uw foto’s weer retour. 
 
Met vriendelijke groet. 
Frits Bouwmeester    
Mail;  historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com 

Papegaaiweg 3, Louwmans & Co; vernikkel-, verkoper-, verzilver– en verguldinrichting. Fotojaar 1907. 
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COLLECTE OPBRENGST :::::  FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN  2017  ::::: 
BEEMTE-BROEKLAND, DE VECHT ,E.O , 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest voor deze collec-
te , die dit jaar  ::::::: € 1.061,20  ::::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank, namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.)  

Collecte opbrengst 

Op Woensdag 15 no-
vember is er een le-
denavond die alleen 
voor leden toeganke-
lijk is. 
Willem Heuzinkveld 
komt ons vermaken 
met zijn likeurenproe-
verij. 
Vele soorten oud Hol-
landse likeuren, advo-
caatjes en ook alco-
holvrije likeuren kun-
nen we proeven.  
De likeuren hebben 
prachtige namen zo-
als “Hansje in de kel-
der” – “Hemdje licht 
op” 
“Naveltje bloot”- 
“Papagaaiensoep” en 
“Hemel op aarde” . 
Dat beloofd wat! 
Naast het proeven 
verteld hij er ook nog 
smakelijke en humo-
ristische verhalen bij. 
Het beloofd een vrolijke en gezellige 
avond te worden. Na de presentatie is er 
nog ongeveer 20 minuten gelegenheid 
om na te borrelen, vandaar dat we vroeg 
beginnen. 
Maar denk er aan : “Glaasje op, laat je 
rijden”. 
 
Locatie de Groot, aanvang om 19.30 
uur. Vanaf 19.00 uur is er koffie en 
thee. 
Tot ziens, groetjes Janny. 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
Op moment van dit schrijven hebben we net de eerste mannenavond achter de rug. Het was een erg ge-
zellige en goed bezochte avond.  Zeer zeker voor herhaling vatbaar! 
 
Ook hebben we meegedaan aan de nationale frietweek. Was vooral op de woensdagmiddag erg leuk met 
de kids aan een grote tafel friet eten.  
Oktober was een leuke en drukke  maand, met allerlei activiteiten en feestjes. 
 
In november gaan we door met leuke activiteiten. Op vrijdag 3 november de ladiesnight voor de tweede 
keer, dit belooft weer een gezellig spektakel te worden.  
Ook heeft Frits Bouwmeester weer een fototentoonstelling op zondag19 november georganiseerd. Lavan-
da heeft een aantal leuke workshops gepland staan waar men nog op in kan schrijven. 
Op donderdag 23 november hebben we een workshop “armbreien”. Deze staat helemaal vol geboekt. 
 
Zaterdag 2 december komt Sinterklaas ons met een bezoek vereren. 
 
Met Oud en Nieuw zijn we weer geopend van 01.00 – 04.00 uur.  Dan kunnen we met  z’n allen proos-
ten op het nieuwe jaar 2018! 
 

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 
 
Gewijzigde openingstijden in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  van 15.00 tot 17.00 uur en 19.30 -23.00 uur 
Woensdag  vanaf 19.00 uur 
Donderdag  vanaf 19.00 uur 
Vrijdag  afhankelijk van activiteiten 
Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.00 uur  
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.00 – 19.30 uur. 
 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk. 
 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
Tel. 06 2728 4949 
 
P.s. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van een kopje koffie uw 
wensen en onze mogelijkheden bespreken. 
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Kerkdiensten  

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

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 uur en op zondag om 10.00 uur  
 
Donderdag 2 november Allerzielenviering om 19.00 uur met pastor I. Kantoci 

Zondag 5 november  Woord- en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zaterdag 11 november  Vechtseviering met Inbetween en pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 19 november  Woord- en Communieviering met pastor I. Kantoci 
Zaterdag  25 november  Woord- en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zondag  3 december  Eucharistieviering met pastor H Hofstede  
 
VIERINGEN IN TWELLO zondag 10.00 uur 

Donderdag 2 november  Allerzielen om 19.00 uur, een viering met pastor Sebastian en de uitvaartvrijwilligers 
Zondag 5 november  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 11 november  St. Maartenviering (gezinsviering) om 19.00 uur 
Zondag 12 november  Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 19 november  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 26 november   Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 3 december        Eucharistieviering met pastor Sebastian\ 
 
In het weekend van 18-19 november vindt er een dag van de armen plaats Paus Franciscus heeft dit in-
gesteld!!!in alle kerken vindt de inzameling plaats voor de voedselbank in Apeldoorn 
in alle kerken staan manden waar U bewaarbaar voedsel  in kan deponeren  Hartelijk dank 
 
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die U aanspreken 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
November  / december 2017: 
01 november 19.30 uur Dankdag voor Gewas en Arbeid,  
       met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst 
05 november 10.00 uur Dienst met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst 
         H.A. viering 
10 november 19.00 uur Speciale viering “Lichtjes-regen”  
       zie artikel op pagina 38   
12 november 10.00 uur Dienst met Pastor G.R. Bloemendal, Apeldoorn 
19 november 10.00 uur Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn 

26 november 10.00 uur Dienst met Ds. Mevr. A.J. Al – van Holst   
03 december 10.00 uur Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 
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‘Vertel nog eens, opa!’. Wie kent ze niet, de gepassioneerde verhalen van onze eigen opa en oma of 
van de buurvrouw verderop in de straat. In die twinkelende ogen en prachtige belevenissen van vroe-
ger vindt stichting WBJG de nieuwe vrijwilligers in het basisonderwijs.  
 
Senioren die graag met bezieling hun kennis delen over hun hobby gaan 3 middagen met de kinderen 
actieve natuurbeleving organiseren in het project ‘VOOR JE WIJK’. Zo worden waarden en leerzame 
kennis doorgegeven aan de kinderen van deze generatie. Zij leren van de ervaring van anderen. 
 

Waarden van generatie op generatie overbrengen. 
 Leren van de ervaring van anderen.  

Het onderwijs verbinden met de samenleving 
 
De doelstelling van het project ‘VOOR JE WIJK’ is om in de wijk een verbinding te maken tussen vrijwil-
ligers en kinderen in het groen. Mensen die hun werkende leven achter zich hebben liggen beschikken 
vaak over een enorme schat aan kennis en ervaring. Ervaring doorgeven. Vrijwilligers leveren zo een 
actieve bijdrage aan het basisonderwijs én aan actief burgerschap.  
 
Op de Bredeschool de Antonius  in De Vecht kregen de leerlingen van groep 3 t/m7 afgelopen weken 
les van Jan. Jan is 68 en weet alles over (het leven van) vogels. De kinderen hebben samen met Jan 
vogels gespot rondom de school, uilenballen uitgeplozen en nestkastjes getimmerd.  
Ook een stukje theorie over de vogels kwam aan bod, verschil tussen nestblijvers en nestvlieders en 
hoe lang bouwen ze aan een nest en wat eten vogels. Zo vroeg Mirte zich af ‘’of een worm ook een aas 
is?’’ 
Tijdens de buitentochten kwamen ze prachtige natuur tegen; nu in de herfst de vele paddenstoelen en 
spinnen. 
Jan was helemaal in zijn nopjes, de kinderen hingen aan zijn lippen én rondom de school is het een 
stukje vogelvriendelijker geworden! Dat past goed bij het toekomstige, nieuwe schoolplein. 
 
Quote Tygo 11 jaar: ‘’dit is de leukste natuurles ooit, omdat je alles met je handen mag doen, in plaats 
van uit boekjes leren!” 
 
Quote Jan 68 jaar: “buiten is zoveel meer te beleven dan binnen.....’’  
 
Het project ‘VOOR JE WIJK’ is een initiatief van stichting WBJG (Wat Ben Je Gegroeid). Zij organiseert 
diverse activiteiten voor een groene en duurzame toekomst.  
Er zijn diverse thema’s binnen het project, te weten: Vogels, Fossielen, Bijen & vlinders, Boten en Mo-
lens. 
Voor vragen neem contact op met ons! 
 
| Stichting WBJG | www.wbjg.nl | www.voorjewijk.nl | info@wbjg.nl | Heleen Eshuis | 

Bredeschool Antonius in de Vecht 

http://www.wbjg.nl/
http://www.voorjewijk.nl/
mailto:info@wbjg.nl
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GEZOCHT: MINI PUPILLEN 
 

Bij voetbalvereniging VenL in De Vecht willen we graag weer van start gaan met een groepje minipupil-
len. Als je bij de minipupillen komt, train je op zaterdag van 10 tot 11 uur en speel je al regelmatig mee 
met een toernooitje van de Minileague Voorst.  
Als je hierover meer wilt weten, check dan https://www.minileague.nl/home/  
 
Bij de minipupillen leer je spelenderwijs voetballen. Vanaf de minipupillen kan je doorstromen naar de 
JO8/JO9. De trainingen en begeleiding worden verzorgd door 2 enthousiaste leden van onze vereniging, 
Myrna en Anoek. Zij hebben zin om weer aan de slag te gaan! 
 
Ben jij in ieder geval 4 jaar en heb je zin om met een groepje jongens/meiden te voetballen, laat het dan 
weten aan de Jeugd Commissie (Ingrid Lieferink, 06-18945187) of jeugd@svvenl.nl.  
Bij onze vereniging hoef je niet meteen lid te worden. Je mag eerst een maandje komen kijken of je 
voetbal inderdaad wel of niet zo leuk vindt. En neem gerust (vrijblijvend) een vriendje of vriendinnetje 
mee! 
 
Dus wil jij je talenten laten zien bij een super leuke kleine voetbalvereniging waar iedereen zich thuis 
voelt? Kom dan vooral eens kijken bij ons sportpark aan de Kerkstraat 42 in De Vecht (naast manege 
Pothoven) en wie weet ligt daar wel een hele mooie voetbalcarrière voor je in het verschiet! 

Tijdens het Oranjefeest 2017 zijn er door de aanwezige kinderen weer ballonnen de 
lucht in gelaten. Er zijn een aantal ballonnen teruggekomen. 
 

3. Op de derde plaats Kasper Mulder. Zijn ballon vloog 179 kilometer naar de 
plaats Melle in Duitsland. 
 
2. de ballon van nummer twee vloog 202 kilometer naar Herforz, ook in Duitsland. 
Op nummer twee eindigde Daan Hagen. 
 
1. En op de eerste plaats: Yazz Nieuwenhuis. Haar ballon vloog maar 
liefst 208 kilometer. 
 

We hopen dat de winnaars blij zijn met hun cadeau! 
 

Namens het bestuur, Gondy Siemelink 
 

Oranjevereniging Beemte Broekland 

https://www.minileague.nl/home/
mailto:jeugd@svvenl.nl
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Op 10 november a.s. organiseren de rooms-
katholieke geloofsgemeenschap de Vecht en de Wil-
helminakerk in Beemte-Broekland, een lichtjesre-
gen voor iedereen!! 
Honderden kaarsjes staan dan rond de Wilhelmina-
kerk in de Beemte, klaar om aangestoken te wor-
den door u! 
Kaarsjes die 
u kunt aan-
steken ter 
nagedachte-
nis aan een 
geliefd per-
soon of voor 
ondersteu-
ning van ie-
mand , voor 
een betere 
wereld of voor uw persoonlijke gedachte! 
Beide geloofsgemeenschappen hopen dat u met 
velen komt (kerkelijk en niet kerkelijk) om in geza-
menlijkheid deze lichtjesregen te ontsteken. Wat 
zou het toch mooi zijn om te zien hoe honderden 
kaarsjes , de duisternis zullen verlichten. 
Voor het aansteken van de kaarsjes, dat om 19.45 
uur begint, zal er een korte viering zijn in de Wil-
helminakerk, met zang van het koor Inspiration uit 
Twello. Deze begint om 19.00 uur. Kunt u hierbij 
niet aanwezig zijn, dan bent u ook van harte wel-

kom om 19.45 uur. 
Wethouder Sandmann van de gemeente Apeldoorn 
zal het eerste kaarsje aansteken. De tekeningen die 
de kinderen van de basisscholen uit de Vecht, 
Beemte en Wenum-Wiesel, op hun school gemaakt 
hebben, zijn dan te bewonderen. U krijgt ook gele-
genheid om uw gedachte op een kaartje te ver-
woorden. Deze zullen dan bij de kerk worden opge-
hangen. Tijdens het ontsteken van de kaarsjes zul-
len Dick en Bea Singel doedelzakmuziek spelen. 
 
Wij zien en ontmoeten u graag op 10 november 
a.s. 

Lichtjesregen  
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Met maar liefst 18 jongeren en vijf begeleiders ging de Rock 
Solid groep op vrijdagavond 29 september op pad richting 
Apeldoorn. Niemand wist wat de startactiviteit van het nieuwe 
seizoen zou zijn dus in de auto’s werd er druk gediscussieerd 
waar we uiteindelijk terecht zouden komen. Enkele reacties: we 
gaan bowlen, escaperoom, trampolinespringen. Maar nee hoor 
we hadden gereserveerd bij Lasergame Apeldoorn en daar lie-
pen we rond de klok van zeven uur naar binnen. Helaas was 
Bram Neuteboom Spijker (leider van deze groep jongeren) er 
deze avond niet bij omdat hij zelf een feestje had. 
 
We werden gesplist in twee groepen en de eerste groep mocht 
direct na een korte uitleg beginnen met laser gamen. Ondertus-
sen kon de andere groep zich vermaken in een gezellige ruimte 
met computers, speeltafels etc. Na de eerste ronde gingen we 
wisselen en kon de eerste groep beginnen aan een heerlijk bord 
patat met snack en wat drinken. Uiteindelijk heeft iedere groep 
twee keer mogen laser gamen en mochten we ook nog een tijd-
je minigolf spelen.  
 
Om kwart voor tien zijn we weer richting de auto’s gelopen en 
terug naar de Beemte gereden. Volgens mij heeft iedereen een 
gezellige avond gehad en was het een goede start voor een 
nieuw seizoen Rock Solid! Ouders en vrijwilligers bedankt voor 
het begeleiden. We hebben aan de Buurt- en Belangenvereni-
ging een bijdrage gevraagd voor deze startactiviteit en deze 
ook gekregen. Onze dank daarvoor! 
 
Team vrijwilligers Rock Solid 

Rock Solid 
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4e trekkertoertocht O.C.B.B. 


