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Fiets – Auto Puzzeltocht
Zondag 1 juli 2017

Na een goede voorbereiding was het dan eindelijk de eerste zondag van juli. De puzzeltocht begon
voor de organisatie al vroeg. Om 9:00 uur vertrokken we met de auto om de auto route te rijden
en om 11:15 uur vertrokken we met de scooter op de fiets route te rijden. Dit om te kijken dat er
geen wegwerkzaamheden of dergelijke waren. Daarnaast hebben we onderweg ook opdrachten en
stempelpunten op gehangen. Dat was vorig jaar niet zo en wij wilden er dit jaar iets extra’s bij
doen.
De weersvoorspelling voor deze dag was niet al te goed maar ondanks de voorspellingen kwamen
er weer veel mensen sportief op de fiets. Om 13:00 uur vertrokken de eerste deelnemers met de
fiets en om 13:30 uur de eerste met de auto. Onderweg hadden de fiets en de auto deelnemers
nog vragen om te beantwoorden en stempelpunten. De fietsers hadden onderweg een pauze, daar
konden ook nog punten behaald worden door het spel jeu de boules te spelen. Het waren langere
routes dan andere jaren, want de fietsroute was ca. 22,5 km en de autoroute was ca. 69 km. Het
was een heel geslinger, maar iedereen is gefinisht.
Kortom het was een mooie geslaagde en ook nog zonnige dag. We zijn erg tevreden met een opkomst van 70 deelnemers. We zien jullie ook graag volgend jaar weer terug op deze gezellige dag.
Dus schrijf het alvast in je agenda van 2018, de eerste zondag in juli heb jij de gezellige fiets of
auto puzzeltocht in Beemte Broekland.
We willen de volgende mensen nog bedanken: Marjan en Gerard van Assen voor hun hulp bij het
pauzepunt, de BBVBB voor het aangeboden broodje kroket/kaassouffle,de gastvrijheid van het
dorpshuis en natuurlijk niet te vergeten Arnold Apeldoorn voor het bedenken van de routes.

We zoeken nog aanvulling voor onze groep. Denk jij nu: dit is ook

wel iets voor mij om te organiseren? Spreek ons aan of mail ons
gewoon en kom er gezellig bij. Moeilijk is het niet wel heel gezellig.

Aktief Ons Huus Groep

Hennie Mentink, Mettie Gerritsen, Mary Schimmel, Marjan van Assen,
Gerdien van der Mik en Sharon Brinkman.

Agenda Aktief Ons Huus
Groep
Za 23 sept – Burendag
Za 14 okt – Mannenavond
Vr 27 okt – Halloween
Vr 3 nov
– Ladies night
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Seniorensoos

Bea Rappoldt
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Dhr. W. Bomhof
Beemterweg 30, 7341 PB Beemte Broekland
Tel.: 06-22220047, E-mail: teamvdos@gmail.com
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Ab Vos, Tel: 055 3121520. E-mail: ijsverbb@gmail.com
Correspondentieadres: Beemterweg 5, 7341PB Beemte Broekland.
Dhr. R. van Westerveld
Beemterweg 28 7341PB Beemte Broekland
Email:
info@svbeemtebroekland.nl
Internet: www.svbeemtebroekland.nl
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0610765539

IJsvereniging Beemte Broekland

Schietvereniging Beemte Broekland

Voorbehoud:

De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.
De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen.
Drukfouten voorbehouden.

© Copyright 2017-2018: De Ratelaar. De Ratelaar is een uitgave van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland(BBvBB).
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Grondverzetbedrijf
Johnny van Assen
Bellertstraat 7
7341 PE Beemte Broekland
Tel: 06-12534148

Kerkstraat 12
7396 PH De Vecht - Terwolde
Tel
Fax

: 055-3231276
: 055-3231776
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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
9-9 & 10-9
17-9
23-9
23-9

Open Monumentendagen
Open dag Manege Pothoven
Burendag
Toertocht OCBB

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

De Adelaar b.v.,

FA. BOVENDORP

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

Maïs zaaien.
Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien.
Mest en mengmest verspreiden.
Inkuilen met doseerwagens.
Egaliseren en slootgraven.
Verhuur van kranen.

Feestje?
BEL DE BARBEQUE SPECIALIST
VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND
Bel:

Beemterweg 25 Beemte
Tel: 055-3121314
06-52923530
BGG: 055-5211313

Richtlijnen voor de maximale afmetingen en
de prijs per jaar van advertenties.
Formaat
Breedte Hoogte
Hele pagina 18,5cm 26cm
Halve pagina 18,5cm 12,5cm
Kwart pagina 9,0cm 12,5cm

Prijs
€ 135,=
€ 75,=
€ 40,=

De Ratelaar verschijnt 10 maal per jaar.
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Beste lezers,
De vakantie is voorbij, de kinderen gaan weer naar school en de meesten van u zijn
weer aan het werk.
Ik ben altijd blij als iedereen weer gezond terug is. En wat vliegt zo’n vakantie toch
altijd snel voorbij!
Hopelijk krijgen we een mooie septembermaand, want de zomer vond ik toch behoorlijk wisselvallig!
In deze Ratelaar kunt u lezen wat er in september allemaal te doen is, zoals de Open
Monumentendagen, de Open Dag bij Manege Pothoven en de Toertocht met bbq van
de Oldtimer Club Beemte Broekland. U kunt zich nog opgeven voor de bbq tot zaterdag 9 september!
Verder vindt u nog impressies van het Oranjefeest en praat de Dorpshuisvereniging
u weer bij!
Namens de redactie veel leesplezier!

Miek v.d. Pangaard

Bij de lezer
Di 5 + wo 6 sept
Di 3 + wo 4 okt
Het redactieteam bestaat uit:

Di 31 okt + wo 1 nov

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 12 + wo 13 dec
Di 6 febr + wo 7 febr

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

© Copyright 2017-2018: De Ratelaar
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•Isolatieglas
•Enkel glas
•Spiegels
•Schilderwerken

H. Vollering

Zevenhuizenseweg 8
7322 HC Apeldoorn
Tel: 055-3600425
Fax: 055-3601838
E-mail: info@reja-glas.nl
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Dhr.

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
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OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Na de zomerperiode gaan we weer beginnen met de maandelijkse ledenavonden.
De eerste avond is op 13 september.
Een avond die in het teken staat van “Boer Zoekt Vrouw”.
Jan en Pauline Ybema gaan ons vertellen hoe het er voor
achter de schermen aan toeging tijdens de opnames van
het programma “Boer Zoekt Vrouw”.
Op humoristische manier verteld de Friese boer en zijn
vriendin hoe het hun vergaan is.
En heel belangrijk, wat er daarna gebeurde want in eerste
instantie stuurde hij Pauline naar huis.
Ze hebben veel te vertellen en daarom begint de avond om
LET WEL 19.30 uur!
Een kwartier voor aanvang is er koffie en thee.
Locatie: Zaal de Groot.

en

Introducees zijn welkom.
Tot Ziens.
Groetjes Janny

Dag op Manege en Pensionstal Pothoven
BEEMTE BROEKLAND.- Zondag 17 september van 10.00 – 16.00 uur is er Open Dag op Manege en Pensionstal Pothoven in Beemte Broekland. Deze heerlijke dag zal volledig in het teken staan van paarden en pony’s. Er worden verschillende demonstraties gegeven door onder
andere de paardencarrousel, de Shettieclub, voltige en een springclinic. Natuurlijk kan er uitgebreid geknuffeld worden met de pony’s en zullen er talloze spelletjes zijn. Wat dacht je van
een stokpaardjesparcours, Pimp-je-pony of een spannende pony-speurtocht? Naast de vele activiteiten is er een springkussen en zullen er verschillende stands te bezoeken zijn met informatie over de paardensport en -houderij. De entree is gratis.
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Winkelcentrum “Kerschoten”
Mercatorplein 34
Apeldoorn
Tel: 055-5215865
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In–
•
•
•

v.o.f.
Verkoop gebruikte auto’s

en

Elke auto wordt afgeleverd met nieuwe
of recente A.P.K. keuring.
Elke auto wordt afgeleverd met 10.000
km beurt.
Inruil mogelijk.
Broeklanderweg 41,
7341 PL Beemte Broekland (Apeldoorn)
Tel
:
Mob :
Fax :
E-mail:
I-net :
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055-3120326
06-20517022
055-3120327
info@vos-autos.nl
www.vos-autos.nl

Trekker toertocht 2017

Beste Trekkervrienden
Het is weer zover onze vierde toertocht van de O.C.B.B.(oldtimerclubBeemte Broekland) is al weer in aantocht.
Deze zal zoals voorgaande jaren gelijk vallen met burendag, en wel op 23 september
2017. Ook dit jaar willen wij de tocht afsluiten met een B.B.Q wat de afgelopen jaren goed
in de smaak is gevallen. Wat het aantal deelnemers betreft willen wij dit jaar het aantal
opvoeren naar 60 trekkers, vorig jaar was het aantal van 50 goed te handelen. De opgave
kan gedaan worden tot en met zaterdag 9 september, wees er vlot bij met opgave, in augustus komt het ook in het SCV oldtimers blaadje te staan waardoor iedereen zich kan
opgeven en dan is de regel vol is vol.
De kosten zijn dit jaar als volgt
Trekker en BBQ
17,50 euro
Trekker zonder BBQ 7,50 euro
Bijrijder met BBQ
12,50 euro
Alleen BBQ
12,50 euro
Geld overmaken naar NL63RABO0103120106 t.n.v J.H. Gerritsen ovv toertocht 2017.
Voor de koffie/thee en de bekende snee krentenbrood bij aankomst zal gezorgd worden,
zoals ook een blikje drinken tijdens de pauze onderweg.Opgave het liefst per mail oldtimerclubbb@gmail.com dan liggen de contacten ook gelijk vast, handig voor evt, andere
ritten.
Uiteraard kan het ook per telefoon Ab Vos
06-53425320
Frits Bouwmeester 06-83551109 Verzamelen is om
9,30 bij dorpshuis ons Huus Beemterweg 25 A Beemte Broekland. Waarna wij ongeveer
tegen 10,15 vertrekken voor een mooie tocht door onze omgeving, uiteraard rekenen wij
weer op mooi weer.
Namens de O.C.B.B.
Frits Bouwmeester
WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 92 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.
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Derde Kamphorst in de zaak bij
Kamphorst Administraties
Per 1 juli 2017 is Sander Kamphorst toe getreden tot het team van Kamphorst Administraties. Goed nieuws voor ondernemers die graag de administratie willen uitbesteden: met de komst van Sander is de klantenstop
opgeheven!
Kamphorst Administraties is in
2006 opgericht door Thea
Kamphorst-Hendriks. In 2011
kwam zoon Stefan Kamphorst
in de zaak en vormden zij samen de Vof Kamphorst Administraties. Deze samenwerking
wierp haar vruchten af. ZZPers, MKB-ers en bedrijven uit
de wijde regio weten de weg
naar Kamphorst Administraties
in Beemte/Broekland te vinden
en sinds enige tijd moest er
zelfs een klantenstop worden
ingevoerd.
Passie voor cijfers en getallen zit in de genen
Sander Kamphorst is de oudste
zoon van Thea en dus ook de
oudere broer van Stefan. Sander heeft jarenlange ervaring
in de administratieve dienstverlening. Deze ervaring gaat
hij nu inzetten in de samenwerking binnen Kamphorst Administraties. Met de derde
Kamphorst aan boord is het
bewijs wederom geleverd: passie voor cijfers en getallen zit
in de genen.
Wie doet wat?
Sander gaat zich richten op het administratieve voorwerk, zodat Stefan en Thea hun focus
kunnen leggen op de fiscale aspecten van het werk: het opstellen van de jaarrekeningen en
het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting.
Klantenstop opgeheven
Door deze efficiënte samenwerking is de ingevoerde klantenstop inmiddels opgeheven en
zijn nieuwe klanten weer van harte welkom. Kamphorst Administraties is gespecialiseerd in
MKB, ZZP, BV's en holdingen. De Kamphorsten hebben kennis van meer dan twintig boekhoudprogramma's en zijn ook inzetbaar als interimmer om tijdelijk ondersteuning en/of advies te bieden. Zie ook www.kamphorstadministraties.nl
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Hallo allemaal,
Op 11, 12 en 13 augustus was het weer tijd voor het jaarlijkse Oranjefeest. Een terugkerende activiteit
op de zaterdagmiddag zijn de kinderspelen.
In verband met het 70-jarige jubileum was het thema 'feest' dit jaar.
Ondanks het regenachtige weer melden veel kinderen
zich om mee te doen.
De kinderen hebben alles uit de kast gehaald om de
winnaar van de middag te worden. Ze moesten over
een stormbaan, brachten zoveel mogelijk ballonnen
naar de overkant zonder handen te gebruiken, liepen
een parcours waar iedereen een slinger moesten vasthouden en gooide met splashballen om zoveel mogelijk
water naar de overkant te brengen.
Alle kinderen hebben heel erg hun best gedaan, maar
uit eindelijk hebben bij de 4-7 jarige “de Taarten” gewonnen:
Milan
Liz
Lieke
Joey
Saira
Lieke
Guusje
Mieke
En bij de 8 t/m 12 jarige “de Toeters”:
Willem
Senna
Leon
Björn
Daan
Zij kregen een mooie medaille omgehangen.
Er was na afloop voor iedere kind een cadeautje, want deze
hadden ze wel verdiend.
We willen via deze weg iedereen bedanken die ons die middag
heeft geholpen met het begeleiden van een groepje of het ondersteunen bij een spelletje.
Het was een erg geslaagde middag.
Groetjes,
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OPEN MON

Dit jaar wordt
jaar is: “BOE

Groep 1/2 heeft ook dit jaar weer de inloop

Vorig schooljaar zijn we gestart met de inloop bij de kleuters. Ouders gaan dan bij binnenkomst met hun kind spelen. Dit komt allemaal ten goede aan de ontwikkeling van de kinderen zoals ook uit onderzoek blijkt. Wij vinden het fijn om te zien dat er ook in
het nieuwe schooljaar al zoveel ouders met hun kinderen komen spelen! Wij zijn dan ook blij met de
ouderbetrokkenheid. Het schooljaar zijn we fijn begonnen met mooi weer. Daar maken we meteen
gebruik van!

Best even wennen een nieuwe groep 5/6/7/8
Leuk hoor, zo’n 1e lesdag na de zomervakantie… maar ook wel even wennen. Het is best spannend.
Vorig jaar nog groep 5 in de middenbouw en nu ineens als groep 6 in de bovenbouw… Vorig jaar nog
een groep 7/8, nu ineens een groep 6/7/8… Gelukkig blijft de middag voorspelbaar. Net als vorig jaar
zitten we dan op de maandagmiddag bij elkaar met groep 5/6/7/8. Ok, er zijn wat kinderen van
school gegaan en er zijn wat nieuwe kinderen voor teruggekomen, maar we blijven als groep bij elkaar en krijgen allemaal les van juf Miriam. Omdat we toch wel weer een nieuwe groep zijn, zijn we
op maandag nog niet meteen begonnen met de ingeroosterde lessen. Zo kregen we een tekenopdracht. Op een A3 vel stond een grote zonnebril. Hierin hebben we getekend hoe onze vakantie eruitzag en we hebben ons gezicht getekend. Tijdens onze startactiviteit hangen onze gezichten in de hal,
zodat iedereen deze kan bewonderen.

BSO op bassischool de Diamant - Beemte.
Na een lange tijd wachten is de BSO afgelopen maandag begonnen. We hebben gezorgd voor een gezellige basis deze is voorzien van een bank, een tafel met stoelen en een kast waar we onze spullen
in kunnen bewaren. We hebben leuke spelletjes aangeschaft. Samen met de kinderen zullen we in de
loop van de komende weken bekijken wat er ontbreekt aan spelmateriaal bij de BSO. We verzorgen
verschillende activiteiten, spelen vaak buiten en genieten van het weer maar we spelen ook binnen.
We eten fruit en aan het einde van de middag nemen we een cracker. Afgelopen dagen hebben we
het supergezellig gehad op de BSO en we hopen op nog meer van die vrolijke en fijne middagen!
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OPEN MOMUMENTEDAG OP 9 SEPTEMBER

Dit jaar wordt de Open monumentendag gehouden op 9 en 10 september.
De titel dit jaar is: “BOEREN-BURGERS EN BUITENLUI”
De Wilhelminakerk heeft zich dit jaar aangemeld en stelt op 9 september de kerk open
voor bezoekers. De kerk bestaat dit jaar ook 80 jaar en men in 1936 is men met de
bouw begonnen. De architect was J.H.Klosters, ook bekent
als architect van verschillende stedenbouwkundige ontwerpen in de Parken.
De kerk mocht zich verheugen in de belangstelling van de
toenmalige koningin Wilhelmina en zij gaf toestemming om
haar naam aan de kerk te verbinden.
Bijzonder zijn de gebrandschilderde ramen van de hand van
Gerrit Bokhorst uit Deventer.
9 september is ook Nationale Orgeldag en dat past precies in
het plaatje omdat de Wilhelminakerk in bezit is van een Bätz
-Witte orgel. Dit orgel stamt uit 1872 en is na diverse omzwervingen in 2002 in de Wilhelminakerk geplaatst. Er zijn in
Nederland nog twee van deze orgels. Het orgel zal dan ook
diverse keren op 9 september worden bespeeld.
In de Wilhelminazaal aangebouwd in 2013 is een historische
fototentoonstelling van de hand van Frits Bouwmeester, over Beemte-Broekland en
Wenum.
In de kerk liggen fietsroutes die gaan door het prachtige landschap van BeemteBroekland en de Weteringse Broek. Ook kan het Holhorster klompenpad worden gelopen.
Beide routes passeren het Hove Hoekje van Mart Mols en Annelies te Lo. Zij zijn bekend om hun mooi aangelegde tuin en het pompoenen sortiment en pompoenen kunstwerken.
Bij het Hove Hoekje is ook de imkerij de Immenhof aanwezig, waar u honing en zelfgemaakte jam kunt kopen. Herman Roetert demonstreert het oude ambacht manden
vlechten en er staan diverse oude tractoren opgesteld.
Al met al meer dan de moeite waard om op 9 september de Wilhelminakerk en het Hove Hoekje aan te doen, zodat u zich of boer of buitenlui of burger
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Een nieuw schooljaar start voor de
kinderen, ouders en het team van
PCBO De Diamant - Beemte
Heerlijk uitgerust is ons team vorige week weer aan het werk gegaan. Dat heeft op heel diverse manieren plaatsgevonden. De school (het lokaal, de hal, de samenwerkplek, stille werkplek) is ingericht,
we hebben een studiedag gehad en een gezamenlijke start als team.
De studiedag stond in het teken van PBS, dat staat voor Positive Behavior Support. We wilden graag een sociaal- emotionele methodiek dat past op alle drie
de locaties van De Diamant. PBS is een doelmatige, schoolbrede methodiek die
zich richt op het versterken van gewenst gedrag. Het doel is het creëren van
een zo positief mogelijk sociale omgeving, waarin alle kinderen zich prettig voelen. Aangezien dit nauw aansluit bij hoe we als team al met kinderen omgaan,
kijken we welke aspecten we nog meer kunnen belichten/versterken. Ouders
krijgen hierover nog verdere informatie.
De dag erna zijn we als ‘Beemte-team’ gestart. We hebben dit jaar uitbreiding
in ons team gekregen met een collega in de onderbouw, een nieuwe IB-er en 2
studenten. Het is dan fijn als je elkaar een beetje leert kennen. We zijn daarom
begonnen met het afmaken van de zinnen:
Als je mij echt zou kennen…. (Bijv. ‘zou je weten dat ik glutenintollerantie heb/
ik heel creatief ben.’)
Wat je mij altijd mag vragen… (Bijv. ‘met je mee te denken, ict-gerelateerde
zaken’)
Wat je mij beter niet kunt vragen… (Bijv. ‘zwaarder fysiek werk, ictgerelateerde zaken.’)
Bij het verdelen van de taken die er naast het lesgeven bij komen, konden we
goed gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Dat is ook wat we kinderen graag
willen laten ontdekken. Dat ze ontdekken waar hun eigen talenten liggen en die
van anderen, zodat ze van elkaars kwaliteiten gebruik mogen maken en hun eigen talenten mogen
inzetten!
En toen was het zover! Een school zonder kinderen is slechts een gebouw. Wat waren we blij dat de
kinderen de school in kwamen. We vonden het best een beetje spannend. Dat was niet erg, want
sommige kinderen vonden het zo’n eerste schooldag ook best een beetje spannend. Gelukkig heeft
iedereen een fantastische eerste schooldag gehad! En dat is een heel goed begin van het nieuwe
schooljaar!
Gym
Ook de gym op de school is weer van start gegaan. De eerste gymles stond in het teken van samenwerken en de klas leren kennen. We zijn begonnen met een namen spel en uiteindelijk hebben we
een samenwerkingsvorm gedaan waarbij de kinderen in 2 teams met hun eigen team de bank naar
de overkant moesten krijgen. 1 belangrijke regel, de benen moeten aan beide kanten van de bank
blijven. Even overleggen in het team en gaan met die banaan! (Zie foto’s hieronder)
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Dorpshuis Vereniging
De maand augustus is alweer vergevorderd en onze vakanties zitten er, net als voor velen, weer op.
Ook de activiteiten in het dorpshuis zijn inmiddels weer opgestart en Ben en Gina zijn terug van vakantie en gaan er ook samen met Alie weer tegenaan. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we
echter nog niet vergaderd en hebben wij, het bestuur van de dorpshuisvereniging , niet zo veel
nieuws te vertellen en houden we het dus kort. Zoals al wel eerder verteld: we vergaderen iedere 3 e
woensdag van de maand om 19.30 uur in Ons Huus en als u wellicht agendapunten voor ons heeft
en/of ons persoonlijk zou willen spreken dan bent u van harte welkom om aan te schuiven! En… u
kunt ons ook bereiken via infodorpshuisbb@gmail.com of 06-22973908 !
In de vorige Ratelaar heeft u kunnen lezen dat er in Ons Huus twee avonden zouden worden georganiseerd om te brainstormen over eventuele woningbouw in de kern van de Beemte en daarvan
willen we nog wel even kort verslag doen.
De eerste avond was bedoeld om te inventariseren of de verenigingen die aangesloten zijn bij de
dorpshuisvereniging eventueel mee zouden willen werken aan de verkoop van een gedeelte van het
terrein dat in bezit is van de dorpshuisvereniging ten behoeve van die woningbouw. We hebben uitvoerig hierover gesproken en kwamen tot de conclusie dat er zeker nog een aantal haken en ogen
aan zouden zitten maar dat we, als dorpshuisvereniging, positief staan tegenover eventuele woningbouw op het terrein van het dorpshuis míts de (direct) omwonenden en betrokkenen hier ook positief tegenover zouden staan.
De tweede avond werd het plan om op ‘gemeenschapsgrond’ te gaan bouwen niet positief ontvangen door de aanwezige omwonenden van het dorpshuis en door de potentiële kopers. Hierop is besloten om deze optie niet mee te nemen in een eventueel plan voor woningbouw en daarmee is de
betrokkenheid van het bestuur van de dorpshuisvereniging bij de plannen minder voor de hand liggend. Het bestuur van de buurt- en belangenvereniging zal samen met potentiële bewoners en particuliere grondeigenaren wellicht alsnog met een woningbouwplan naar de gemeente en provincie
toestappen en houdt u hiervan, elders in deze Ratelaar of in een volgende Ratelaar, op de hoogte.
Elders in de Ratelaar zult u, naar verwachting, ook een verslag aantreffen van het Oranjefeest. We
willen het bestuur van de jarige Oranjevereniging (één van de verenigingen die is aangesloten bij de
dorpshuisvereniging) op deze plek graag even in het zonnetje zetten en bedanken voor de prettige
samenwerking in de afgelopen jaren. Gefeliciteerd met de 70 e editie van dit geweldige buurtfeest!
Uit eigen ervaring kunnen we u vertellen dat het een geslaagde, gezellige editie was en we hopen
dat er nog vele edities mogen volgen!
Graag tot ziens in Ons Huus en graag tot de volgende Ratelaar met meer nieuws van de bestuurstafel!
Hartelijke groet van het bestuur van de dorpshuisvereniging Ons Huus!

Gratis af te halen: 2 st senioren stoelen en
een bijpassend voetenbankje
De stoelen en het bankje zijn gelijk van
model en van kleur en zien er netjes uit.
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Voor elke klus
in en om het huis
Korenaar 12
7341 PV Beemte-Broekland
Tel: 055-3120085
Mobiel: 06-12682896
Fax: 055-3016618
E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl
www.klussen-hoveniersbedrijf.nl
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
Als u binnenkort iets wilt organiseren in het dorpshuis, een feestje wilt vieren of als u andere vragen
heeft: u kunt ons gewoon bereiken via telefoonnummer: 06 27284949.
SNACK ACTIE MAAND September
4 patat met 4 kroketten of frikandellen € 11,00

Huishoudelijke mededeling:
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant
(keuken) van Ons Huus
Openingstijden: (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf 10:30 — 21:00 (of zolang het gezellig is)
Cafetaria/Eetcafé geopend : Zaterdag en zondag vanaf ca. 10.30 uur.
Terras geopend
: Zaterdag en zondag vanaf ca. 10.30 uur.

P.S. Heeft u iets te
vieren?
Loop even binnen,
dan kunnen we onder het genot van
een kopje koffie uw
wensen en onze
mogelijkheden bespreken.
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 2728 4949
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zondag 10 september
Zaterdag 16 september
Zondag24 september
Zondag 1 oktober
Zondag 8 oktober

Eucharistieviering met pastor H Hofstede.
Woord en communieviering met pastor W.Vroom.
Eucharistieviering met pastor H Hofstede.
100 jarig bestaan Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde en W
Vroom.
Franciscus en Claradag in Loenen om 10.00 uur het hele team.
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur

Zondag 10 september
Eucharistieviering met pastor Sebastian.
Zaterdag 16 september
Eucharistieviering met pastor Sebastian.
zondag 17 september Oecumenicheviering om 10.30 in de dorpskerk.
Zondag 24 september
Eucharistieviering met pastor Sebastian.
Zondag 1 oktober
Eucharistieviering met pastor H, Hofstede.
Zondag 8 oktober
Franciscus en Claradag om 10.00 uur in Loenen.
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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Kleurplaat
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