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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1 

Zie verder 
 pagina:19 

Nieuws vanuit de directie van PCBO “De Diamant – Beemte” 
 
Hierbij mijn eerste bijdrage voor de Ratelaar als nieuwe locatieleider van PCBO “De Diamant – Beemte”. 
Allereerst wil ik iets over mijzelf vertellen, mijn naam is Anneke Kamps van der List. Ik ben getrouwd 
heb 2 dochters van 14 en 16 jaar. Ik ben 33 jaar werkzaam bij PCBO, waarvan de afgelopen 18 jaar op 
basisschool De Diamant in het Rooster als taalspecialist van de groepen 5 t/m 8. Na de voorjaarsva-
kantie ben ik met veel enthousiasme begonnen aan een nieuwe uitdaging. 
U begrijpt dit was een start met heel veel indrukken. Met behulp van mijn collega's en de kinderen voelt 
het steeds vertrouwder en ga ik iedere dag met veel plezier naar school. 
Mijn eerste kennismaking met de Beemte als gemeenschap, was tijdens de school- en kerkdienst.  
Wat een mooie dienst samen met de predikant Jolanda van Al. De dienst werd druk bezocht, de kinderen 
zongen uit volle borst en deelden cadeautjes uit in de vorm van hartjes met hierop een mooie wens voor 
iedereen.  
De komende tijd staat in het teken van de lente en de voorbereiding op het Paasfeest. 
 
 
Juf Monique, bedankt voor alles! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 februari jl. nam juf Monique afscheid. Wat kwamen er veel ouders en kinderen langs. Het was erg ge-
zellig. Juf Monique werd wel een beetje verlegen van alle aandacht en verwennerij. Het was erg fijn voor 
de juf om een geweldige tijd op PCBO De Diamant - Beemte zo af te mogen sluiten. Bedankt iedereen en 
juf Monique, we wensen je heel veel plezier op je nieuwe school. 
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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) of www.politie.nl uw wijk-
agent 

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 

     
 
4 en 18-04  Brei– en handwerkcafé    14.00 
20-04   Rock Solid       20.00 
21-04   Pop quiz  Ons Huus     19.30 
27-04   Koningsdag Aktief Ons Huus  11.00 
16-05   50+ reis BBvBB      

Agenda  

http://www.politie.nl
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Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

Uit het partijprogramma van Lokaal Apeldoorn, lijst 6. 
 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2018 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 2018 

Di 3 + wo 4 april 

Di 1 + wo 2 mei 

Di 5 juni + wo 6 juni 

Di 3 juli + wo 4 juli 

Di 4 + wo 5 sept 

Di 2 + wo 3 okt 

Di 30 okt + wo 31 okt 

Di 11 + wo 12 dec 

 2019 

Di 5 febr + wo 6 febr 

Beste lezers, 
 

Het voorjaar is begonnen! Maar in de afgelopen maand konden de schaatsen nog heel even uit het vet. 
Onze IJsclub kwam in actie want er kon geschaatst worden op het kanaal. Al ging het maar om een paar 
dagen, iedereen was enthousiast en zelfs de koek en zopie waren aanwezig.  
Een tijdje geleden deed de Dorpshuisvereniging een oproep om te stemmen omdat ze een geldbedrag 

konden winnen. Op de voorkant van deze Ratelaar ziet u de uitslag staan. Deze bijdrage was zeer welkom 
voor het opknappen van de kelder van het Dorpshuis. Een plek waar de jongeren uit onze buurt straks 
lekker kunnen chillen.  
En we hadden nog een primeur op 16 maart in de Beemte. De Aktief Ons Huus groep had een heus kin-
dergala georganiseerd. Ongeveer 45 kinderen stapten in groepjes bij het tankstation in de Beemte in een 
echte limousine en werden bij het Dorpshuis afgeleverd. Daar lag een rode loper uit en stond de kinder-
champagne klaar bij binnenkomst. Eenmaal binnen barste het feest los.  
Al dit nieuws en nog veel meer staat weer in deze Ratelaar. Ik wens u veel leesplezier toe en heeft u ook 
iets leuks voor ons om te plaatsen stuur het ons. Uw bijdrage wordt gewaardeerd. 
 
Namens de redactie, 
Marjan van Assen. 

Lekker chillen 
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Seniorensoos 

Paas knutselen met de senioren uit de Beemte. 
 
Dinsdagmiddagmiddag 6 maart was de seniorensoos weer bijeen in het dorpshuis om met elkaar bij te 
praten en gezamenlijk een mooi paasstukje te maken. 
 
Met z’n allen in de weer met takken en eieren, lijm en touw.  
Iedereen kon zijn/haar creativiteit er lekker op loslaten met deze activiteit.  
De stukjes waren dan ook allemaal heel goed gelukt. 
 
Het was een hele gezellige middag en aan de zieken werd ook gedacht. Die kregen een paasstukje thuis-
bezorgd. 
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ZATERDAG 21 APRIL 
19.30 uur 

Een gezellige quiz met muziekfragmenten uit de jaren 50,60 en 70. 
 
Opgeven liefst in groepen van 4 personen. 
Kosten € 5 per groep inclusief een kopje koffie 
 
Opgeven kan via mail aktiefonshuus@outlook.com of via telnr 06 51557509 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Van de bestuurstafel 
Tijdens het schrijven voor de vorige Ratelaar wisten 
we al wel dát we een geldbedrag zouden krijgen 
van de ING omdat we mee hadden gedaan aan de 
actie van de ING ‘Help Nederland vooruit!’ Welk be-
drag het zou gaan worden wisten we nog niet.  
Het ING Nederland Fonds pakt haar verantwoorde-
lijkheid als grote Nederlands bank en steunt als be-
drijf de mensen die, zoals de ING het zo mooi om-
schrijft, Nederland sterker maken omdat ze geheel 
vrijwillig initiatieven nemen die ten goede komen 
aan de samenleving. Ze vinden het belangrijk, ze-
ker nu de overheid op veel fronten het initiatief bij 
de burgers legt, juist ook kleine lokale projecten te 
steunen. Wij hebben ons aangemeld met ons lokale 
project om in de kelder van Ons Huus een gezellig 
jeugdhonk te realiseren.  
Op 10 maart togen we naar het ING-kantoor in 
Apeldoorn. Er zouden 5 projecten in de prijzen val-
len en wij hadden de 3e ‘prijs’ en gingen met € 
3000,00 naar huis. We zijn hier natuurlijk heel blij 
mee en danken nogmaals een ieder die via de web-
site van de ING voor dit project gestemd heeft! Het 
is fantastisch dat we nu de kelder in 1 keer hele-
maal kunnen opknappen. We hadden al een begin 
gemaakt en zijn na ontvangst van de €3000 direct 
doorgegaan. De vloer ligt er strak bij, de muren 
zijn geverfd, er staan een statafel, krukken en een 
bank. De kelder is, geheel in stijl met de rest van 
Ons Huus, nu een mooi onderkomen geworden voor 
de jeugd. Én met een mooie bijdrage uit de Rock-
Solid-pot konden we televisies, spellen, een dart-
bord en een gameconsole kopen en ook nog een 
mooie kast en ander meubilair.  
De jeugd kan zich nu, in ieder geval tijdens de 
avonden waarop er iets wordt georganiseerd door 
RockSolid (project voor jongeren dat mede door de 
kerk is geïnitieerd en waaraan het dorpshuis onder-
dak biedt) prima vermaken in de kelder. We zijn 
aan het nadenken hoe we ook op andere tijdstippen 
het zo kunnen organiseren dat ze er terecht kun-
nen. Als u daar ideeën over heeft of uw hulp daar-
toe wilt aanbieden houden wij ons trouwens zeker 
aanbevolen.  
Nu we van de ING zo’n mooi bedrag hebben ont-
vangen hebben we de smaak te pakken gekregen 
en hebben we ook een plan ingediend bij de Rabo-
bank. Ook die bank heeft geld te verdelen voor vrij-
willigersinitiatieven en wij zorgden ervoor dat we 
ook daar onze plannen onder de aandacht hebben 
gebracht. In een volgende Ratelaar leest u hierover 
meer in het geval de Rabobank heeft besloten om 
ons te steunen.  
Ook de compostactie vond weer plaats dit jaar. Er 
zijn door Henk, Toon en Albert 18,5 pallets met 
compost uitgedeeld aan de bewoners van Beemte 
Broekland. De eerste mensen stonden al om 8.15 
uur in de rij om de zakken in ontvangst te nemen. 
Het was dus wederom een groot succes!  
Wat ook een succes was, was de popquiz die we 
begin dit jaar organiseerden en omdat het zo’n suc-
ces was hebben we besloten om er weer één te or-
ganiseren. Dit keer op 21 april. Elders in deze Rate-
laar leest u daar meer over. Gezellig wanneer u er 
(weer) bij bent! 

En nu de lente weer is begonnen is het natuurlijk te 
hopen dat er genoeg mooie dagen zullen volgen dit 
jaar waarop we lekker buiten kunnen zitten. Lekker 
in uw eigen tuin of misschien wel op het terras bij 
Ons Huus. Het terras zal, bij mooi weer, opengaan 
vanaf 1 mei aanstaande. En hopelijk kunnen we 
ook al op Koningsdag lekker buiten zitten. Voor-
gaande jaren was het in en rondom Ons Huus ook 
steeds heel gezellig op die dag. De Aktiefgroep or-
ganiseert ook dit jaar weer iets leuks. Zie ook hier-
voor elders in deze Ratelaar. 
 

Rest mij nog om u te vertellen dat we eind april/
begin mei een algemene ledenvergadering zullen 
beleggen voor alle besturen van de bij de dorps-
huisvereniging aangesloten verenigingen. Dit is 
voor ons telkens weer een zinvolle avond waarop 
we veel te weten komen wat er speelt bij onze le-
den. Met elkaar brainstormen we een paar uurtjes 
over het dorpshuis en we koppelen aan de vereni-
gingen terug wat we gedaan hebben om het dorps-
huis te besturen, hoe we het geld besteed hebben 
en wat onze plannen zijn. De betrokken besturen 
zullen, op het moment dat deze Ratelaar uitkomt 
een uitnodiging hiervoor ontvangen hebben. 
Tot zover deze bijdrage van de dorpshuisvereni-
ging. Tot de volgende keer maar weer! Als u in de 
tussentijd op de hoogte wilt blijven van de activitei-
ten in Ons Huus kunt u via Facebook of via de web-
site ons volgen en als u vragen en/of opmerkingen 
heeft: infodorpshuisbb@gmail.com of 06 22973908.  
Vriendelijke groet, 
Mettie, Martine, Arnold, Henk en Jacintha 
 

 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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50+ reis BBvBB 

Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit …….. ga gezellig met ons mee! 
Woensdag 16 mei a.s. vertrekken wij om 08.45 uur vanaf dorpshuis Ons 
Huus. Graag aanwezig om 08.30 uur, zodat wij op tijd kunnen vertrekken. 
Het beloofd weer een gezellige dag te worden die geheel verzorgd is. Ger-
rie 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  
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Nieuws vanuit groep 1/2 van PCBO “De Diamant – Beemte” 
  

 
 

 
 
 
Op vrijdag 16 maart hebben de kinderen van 
groep 1/2 afscheid genomen van juf Ingeli. 
Van deze laatste dag hebben we een feestje 
gemaakt! Iedereen mocht verkleed komen, er 
waren veel prinsessen en superhelden, kijk 
maar eens hoe mooi wij eruitzagen! 
 
Zelfs de juf deed mee, de kinderen hadden 
gestemd en waren het erover eens geworden 
dat zij zich als Iejoor moest verkleden. Ze 
werd ook vreselijk verwend door alle kinderen 
en ouders! 
 
 
 
 

 
    Niet 1, maar 2 nieuwe juffen voor de kinderen van 

groep 1/2 
 
Voor juf Ingeli komen 2 hele leuke, lieve juffen terug. 
Juf Esther en juf Rieneke. Als verrassing voor deze 2 juffen heb-
ben we mooie welkomstplaten gekleurd.  
 
Wij wensen jullie een warm welkom op “De Diamant – Beemte” 
en heel veel plezier! 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

Nieuws vanuit groep 3/4/5 van PCBO “De Diamant – Beemte” 

      
De winter heeft toch nog een fris staartje gekregen. Voor groep 3/4/5 de uitgelezen kans om nog even 
creatief winters aan de slag te gaan. Met handen en voeten hebben zij vormgegeven aan een stel 

mooie sneeuwpoppen   Er stond een teiltje warm water met een vaatdoekje klaar en er lagen hand-
doeken om na het schilderen van de voeten en handen, alles ook weer mooi schoon te maken. “Het 
kriebelt, maar eigenlijk vind ik dat best lekker!”  en  “Ik heb nog nooit met mijn voeten een schilderij 
gemaakt,” waren een paar van de opmerkingen. Het esultaat mag er zijn, de kunstwerkjes zijn echt 
heel leuk geworden. 
 
 
Scholieren veldcross 

   

Zaterdag 18 maart j.l. renden in de snijdende kou toch maar mooi 3 van onze kanjers mee in de scho-
lierenveldcross. Wat was het ongelooflijk koud! Even dachten we dat de hele veldcross zou worden ge-
annuleerd, maar toen bleek dat er toch gerend zou gaan worden, gingen ze er ook vol voor. Misschien 
hadden de toeschouwers het eigenlijk nog wel zwaarder dan de renners. Zij stonden langs de route te 
springen om zichzelf warm te houden en de renners aan te moedigen.  

Jens, Mandy en Sofie, petje af! Wat zijn wij ongelooflijk trots op jullie!!!  
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PCBO De Diamant Beemte 4 

Nieuws vanuit groep 3 t/m 8: Wij hebben geen last van de kou… 

         
De kou? Hoezo, de kou? De kinderen van PCBO “De Diamant – Beemte” laten zich door een beetje kou 
hun plezier van de pauze niet ontnemen... Ja, juffen... Voor hen is het een heel ander verhaal. Zij heb-
ben het vooral koud. Brrrr... Gelukkig is het  best vol te houden met een warme kop thee, chocolade-

melk of koffie  Toch verlangen wij allemaal wel weer naar het moment dat we weer herrlijk zonder 
jassen buiten kunnen genieten van het lentezonnetje.  
 
Van onze groep 8 redactie: Boomwhackers 

 

We mochten met juf Elvira boomwhackers bespelen! De verschillende kleuren hadden ook verschil-lende 
klanken! Het was super leuk! Je moest er mee slaan op je hand of been en dan kwam er een klank uit. 
We moesten toen ook een liedje spelen en dan raden welke het was. En toen hebben we 2 liedjes ge-
daan. ‘Rosanne’ en ‘The lion sleeps tonight!’  
Toen we klaar waren gingen we de Russische zit dans doen! Dat is een dans die je zittend kunt doen. Op 
grappige oude Russische muziek.     Gemaakt door Loïs en Maaike 
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Kindergala vrijdag 16 maart 2018 1 

Jaja eindelijk is het dan zover, het is vrijdag 16 maart; tijd voor het KINDERGALA!!!! 
’s Middags begonnen we met het versieren van de foyer, ondertussen fantaserend over hoe alle kinderen 
in hun mooiste outfits zouden arriveren die avond. Hoe alle meisjes in hun mooiste jurk en alle jongens 
in hun chiqueste blouse zouden schitteren. Aan ons zal het niet liggen! De foyer werd prachtig versierd 
met zilveren en gouden ballonnen en vlaggetjes, de champagneglazen, met nepchampagne uiteraard, 
werden alvast klaar gezet. De muziek werd geïnstalleerd en de DJ’s Max en Jermo namen plaats achter 
hun draaitafel, de muziek werd getest en of de boxen wel voldoende geluid produceerden. De rode loper 
werd uitgerold en de ingang versierd.  
Rond kwart voor zeven werd het een drukte van belang op het plein van het pompstation bij Marco 
Schimmel. Daar werden de kinderen verzameld en met een echte limousine, van Van Bokhorst taxi, 
naar het dorpshuis gereden. Daar aangekomen stapten de kinderen als echte sterren uit de limousine! 
Ouders stonden met smart te wachten hoe hun kroost uit de auto zou stappen. Vanwege de kou storm-
den de kinderen zo snel mogelijk naar binnen. Daar werden ze verwelkomt met een heerlijk glaasje drin-
ken en de polonaise werd direct ingezet en liep bijna door tot het einde van de avond. Binnen kon je nog 
op de foto met je beste vriend of vriendin/broertje/zusje of wie dan ook. Joyce de Lange kwam nog even 
langs om gezamenlijk een dansje te doen. En ook hebben we het eeuwenoude stoelendans gedaan. Het 
was supergezellig en er werd tot het laatste toe gedanst. Om 21.00 uur was het dan echt afgelopen. He-
laas voor de ouders, maar het was een feestje voor “KIDS ONLY”  en “NO PARENTS” en zij moesten 
echt buiten, in de kou, wachten tot het laatst. De kinderen kregen hun glas met een zakje snoep mee 
naar huis. Wie weet, op naar volgend jaar….! 

 
Gerdien van der Mik 
Namens de Aktief Ons Huus groep 
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Kindergala vrijdag 16 maart 2018 2 
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Alle buurtbewoners met groene vingers hebben weer goed opgelet! Zaterdag 17 maart was het weer 
Compostdag.  
 
Tijdens Compost dag mogen er maximaal vijf zakken gft-compost op vertoon van grofvuil- of milieupas 
gratis worden opgehaald. Tussen 10.00 en 14.00 uur was iedereen van harte welkom op elf locaties in 
de gemeente en dus ook bij Ons Huus.  
 
Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeente Apeldoorn de burgers 
voor hun inspanning om gft-afval en groenafval gescheiden aan te leveren. Bovendien willen zij iedereen 
kennis laten maken met dit product dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is. 
 
Er was nog weinig voorjaar te bekennen op 17 maart, maar ondanks de kou en de wind waren de vrijwil-
ligers de hele ochtend aanwezig om alle zakken compost uit te delen en was er zoals de afgelopen jaren 
weer veel animo voor.  

Landelijke compost dag 
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Zin om te zingen 

Zin om te zingen, kom In Between versterken !!  
 
Wij, In Between De Vecht, zijn een enthousiast koor dat al heel wat jaren met elkaar mooie liederen 
zingt. Elke maand zingen wij tijdens een viering, niet alleen in de kerken binnen onze parochie Francis-
cus en Clara, maar ook tijdens vieringen in de Wilhelmina Kerk op De Beemte, Casa Bonita, Randerode 
etc.  
Niet alleen reguliere vieringen, maar ook bijzondere vieringen, waaronder bijvoorbeeld de Top2000 vie-
ring, Allerzielen viering, vormsel- of communievieringen etc. 
De liederen die wij zingen zijn erg gevarieerd; Eres Tu, Ubi Caritas, All the leaves are brown, Nederland-
se- en Engelse liederen. Wij zingen niet de reguliere liederen vanuit de kerk, maar wel liederen met een 
boodschap. 
Ons koor wordt al vele jaren met veel enthousiasme begeleid door onze dirigent Martin Rothengatter en 
ons muzikaal duo Maurice ten Have op gitaar en Dora Overvelde op de dwarsfluit.  
Wij kunnen wel wat extra stemmen gebruiken voor ons koor. Dus vind jij het heerlijk om in een ont-
spannende sfeer te zingen, ben jij een alt, sopraan, bas of tenor, wij kunnen je stem heel goed gebrui-
ken.  
Kom gerust eens bij ons luisteren!! Elke dinsdagavond repeteren wij in de voormalige St.Antonius Kerk 
op de Vecht van 20.00 uur tot 21.30 (Kerkstraat 32). 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Martin Rothengatter 06/36551395 of 
m.rothengatter3@upcmail.nl 

Op 25 april is een avond vol creativiteit gepland.  Eén keer per jaar gaan de dames zelf aan de slag.  
Drie creatieve dames, Annet, Annie en Mieke zullen ongetwijfeld wel weer iets leuks bedacht hebben. 
Wat het dit keer gaat worden, is bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend. 
De avond begint zoals gewoonlijk om 20.00 uur en even daarvoor is er koffie/thee. 
Locatie de Groot. 
De activiteitenlijst voor de zomer zal de volgende maand bekend worden. 
Kijk ook eens op onze website  zijactief.de-vecht.nl  hier vind u de agenda, verslagen van de leden-
avonden en uitstapjes, foto’s en het maandelijkse praatje. 
Kom gezellig eens een ledenavond bijwonen of wordt lid.  
U bent van harte welkom! 
Groetjes Janny 

Zijactief de Vecht 

Tellen van de stemmen na de verkiezingen. 

mailto:m.rothengatter3@upcmail.nl
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Volg de netten van de vissers, kleur de vissen en tel hoeveel ze hebben gevangen: 
 

 
 
 

Volg de letters van het alfabet en trek de lijnen en kleur de vogel daarna in: 
 

 

Voor de jeugd 
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Rondje Beemte 2018 krijgt vorm!  
 
De route voor Rondje Beemte, dit jaar op zaterdag 4 augustus 2018, krijgt langzaam vorm. De route 
staat nog niet helemaal vast, maar met de binnengekomen deelnemende adressen is het rondje al weer 
'rond'. Maar we zoeken nog deelnemers. Doe je mee?  
 
De route 
Aan de Teugse kant vinden we Annie Donselaar met haar bijzondere verzamelingen. In De Vecht kan 
men dit jaar een bezoek brengen aan de werkplaats van meubelrestaurateur Cees Boutkan, die dit jaar 
voor het eerst meedoet. Aan de Vaassense kant kan men beginnen bij de Gruune Schure van Frits Bouw-
meester en 't Hove Hoekje is een bijzonder mooi startpunt als je vanaf Apeldoorn Noord komt. Via de 
fietspaden en de lokale wegen kunnen de fietser het gebied van Beemte Broekland het het Weteringse-
broek doorkruisen.  
 
Doe je ook mee?  
We zoeken nog deelnemers die hun ambachten, kunsten of hobby willen delen met het fietspubliek. Tus-
sen 11 en 17.00 uur kunnen fietsers bij je komen kijken naar wat je wilt laten zien. Je stelt zelf je expo-
sitie samen, je richt de ruimte in die je wilt openstellen voor publiek. Dat is helemaal je eigen feestje. 
Doe je voor het eerst mee? Dan kun je de hulp inroepen van de deelnemers die al vaker mee hebben 
gedaan. Deelname aan Rondje Beemte is gratis.  
 
Aanmelden bij Wilma Kleiboer, wilma@kleiboercommunicatie.nl of via https://www.facebook.com/
RondjeBeemte/  

Rondje Beemte 2018 

mailto:wilma@kleiboercommunicatie.nl
https://www.facebook.com/RondjeBeemte/
https://www.facebook.com/RondjeBeemte/
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Hallo buurtbewoners! 
Het begin is er! Na een oproep in de vorige Rate-
laar om deel te nemen aan het team van Zomer in 
Gelderland, hebben zich spontaan een aantal vrij-
willigers aangemeld. Omdat we in totaal een kern-
team van 10 personen moesten oprichten, hebben 
Gerdien van der Mik en Frits Bouwmeester ook een 
aantal mensen benaderd om het team compleet te 
maken. En dat is gelukt! We hebben in ieder geval 
geprobeerd om vanuit alle bewoners van beide 
buurtschappen een afspiegeling te maken. Daar-
naast hebben we gekeken naar leeftijd en eventue-
le kennis die ingebracht kon worden. En daarmee 
komen we tot het volgende kernteam van buurtbe-
woners (inclusief rolverdeling) die wij graag aan u 
willen voorstellen: 
 
Frits Bouwmeester (coach) 
 
Ingrid Lieferink (reserve coach, 
app bedienen en social media) 
 
Willem Peppelenbos, Mike Kloeze-
man, Remco Hendriks 
(bouwteam) 
 
Ester Hagen, Ria Dolman (knutsel
- en naaiteam) 
 
Ben Kamphorst, Gerard Bouw-
meester, Toon Hopman (team 
parade) 
 
Na de nodige voorbereidingen is 
het uiteindelijk allemaal vrij soepel verlopen en 
hebben we inmiddels al voor de eerste keer een 
vergadering gehad waarbij ook Ralph Tip, regis-
seur van het programma Zomer in Gelderland, 
aanwezig was. Ralph heeft ons die avond verteld 
wat precies de bedoeling is.  
 
Wij, de leden van het kernteam, hebben er zin in! 
We zijn van plan de schouders er flink onder te 
zetten en willen samen met u en samen met jou 
ons uiterste best doen om van vrijdag 10 augustus 
een super dag te maken waarbij we onze buurt-
schap mooi op de kaart zetten! Maar dit kunnen 
we (uiteraard!) niet alleen! Om deze dag tot een 
succes te maken hebben we heel veel hulp nodig. 
Als je mee wilt werken aan het ‘wij gevoel’ in onze 
buurtschap die dag, meld je dan aan via  

www.zomerinbeemtebroekland.nl  
of benader één van de kernteamleden. Samen 
kunnen we er een fantastische en onvergetelijke 
dag van maken! En vergeet niet: Vele handen ma-
ken licht werk! 
 
Die dag vindt er ook een parade plaats waarbij 
verenigingen zich mogen presenteren. Wij willen 
alle verenigingen vanuit onze buurtschap vragen 

daaraan mee te doen. Jullie zullen hiervoor nog 
benaderd worden door Ben, Gerard en Toon. Het is 
in ieder geval een geweldige manier om je als ver-
eniging te presenteren, dus grijp je kans! Omdat 
deze vrijdag de gehele middag van het Oranjefeest 
beslaat is er nauw contact met de O.V.B.B. die 
hierin vertegenwoordigd is door Ben Achterkamp. 
 
Als u dit leest heeft u inmiddels een paar weekjes 
geleden al een mooie flyer in de bus ontvangen. 
Deze flyer is gemaakt door Arnold Kolkman en is 
belangeloos door de familie Ter Mate met de recla-
mefolders huis aan huis verspreid. Dank allen 
daarvoor! Die flyer hebben we laten drukken om 
o.a. op tijd aan te kondigen dat er maandag 26 
maart filmopnamen werden gemaakt van Beemte 
en Broekland.  
 
Ter voorbereiding op de radio- en tv uitzendingen 

van Zomer in Gelderland wordt 
er namelijk van ieder deelne-
mende dorp/buurtschap een 
promofilmpje gemaakt. Vanuit 
het team zijn er diverse mooie, 
gedenkwaardige en typische 
Beemte en Broekland plekjes 
voorgedragen. We zijn heel 
benieuwd naar het eindresul-
taat.  
 
Er zijn 15 deelnemende dor-
pen/buurtschappen. Vanaf zon-
dag 8 april vindt wekelijks een 
uitzending plaats waarin één 
van de deelnemende dorpen/

buurtschappen gepromoot wordt. Tijdens elke uit-
zending kunnen er alvast punten worden verdeeld 
door te stemmen op je favoriete dorp/
gemeenschap. En natuurlijk is dit voor ons Beemte 
Broekland! Hoe meer punten we uiteindelijk bin-
nenhalen, hoe meer geld er voor het goede doel 
beschikbaar komt! 
 
 
Jouw stem telt! Daarnaast is het dus de bedoeling 
10 augustus zoveel mogelijk punten te halen. Ook 
dan geldt: Hoe meer punten, hoe meer geld voor 
het goede doel! En ook: Jouw stem telt! Meer in-
formatie en communicatie hierover volgt nog.  
Bent u/ben je na het lezen van dit verhaal al en-
thousiast geworden? Schroom niet, en neem ge-
rust contact met ons op. Ook als er vragen/
opmerkingen/suggesties zijn. We houden ons van 
harte aanbevolen! 
 
Groeten, Het Kernteam 

 

Zomer in Gelderland in Beemte Broekland 

 
 
 

Dus, stem vanaf 8 april 
wekelijks iedere zon-
dag op Beemte Broek-

land!  

http://www.zomerinbeemtebroekland.nl
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Brede school St. Antonius De Vecht 

 

         Maart 2018 
 

‘Leren door te doen’ in onze talent ateliers 
In drie blokken van 6 tot 8 weken, bieden wij talentateliers aan op onze school. Daarin gaan kinderen op 
zoek naar of aan de slag met, hun talenten. Ze leren door te doen; kenmerkend voor de ateliers is na-
melijk dat ze zelf actief zijn en in beweging. Dat gebeurt in school of daarbuiten. We bezoeken ook an-
dere plekken in de directe leefwereld kinderen. Zo gaan we naar een prehistorisch dorp, bezoeken we de 
kringloopwinkel en werken we met paarden in de manege. 
De ateliers worden door vakdocenten, vrijwilligers, ouders of leerkrachten gegeven. Er zijn leerdoelen 
verbonden aan de ateliers; deze zijn kerndoel dekkend. 
De volgende ateliers worden op dit moment gedraaid: 
 

1. De vuilvreters: over zorg voor onze natuur, duurzaamheid, plastic soep en afval. 
2. De heilige hoofden: over speksteen, prehistorisch dorp en archeologie 
3. Uit de Kunst: over de zandtovenaar, Mona Lisa en de kunstbril 
4. Paardrijden: leer paard- rijden en verzorgen  
5. Djembé lessen: over ritmes, timing en muziekinstrumenten 
6. Programmeren kun je leren: over vooruitdenken en programmeren 
7. Ik dans en spring: over dansen en bewegen 
8. De Vogelaars: over wilde vogels, uilenballen en planten 
 
Op 10 april presenteren alle leerlingen wat ze hebben geleerd en gedaan. Je bent van harte welkom om 
13.00 uur op onze school. 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

Op het moment van schrijven hebben we net het eerste kindergala achter de rug. Het was een heel ge-
zellig kinderfeest.  Mooi aangekleed kwamen de kids aan in de limousine van het taxibedrijf Van Bok-
horst. Ook hebben ze heerlijk gedanst o.l.v. Joyce de Lange.  
 
Nu weer verder met de activiteiten van april. Het brei-/haak-/handwerkcafé heeft weer 2 middagen 
(4 en 18 april) gereserveerd staan. Het zijn een gezellige middagen waar onder het genot van een 
drankje leuke creaties gemaakt worden.  
 
Op 12 januari heeft het bestuur de eerste pop quiz georganiseerd. Wegens groot succes wordt nu op za-
terdagmiddag 21 april (aanvang 19.30 uur) weer een pop quiz georganiseerd. U mag raden welke 
muzieknummers u hoort uit de jaren 50, 60 en 70. 
Opgeven in groepen van 4 personen kan via aktiefonshuus@outlook of telnr. 06 -51557509 (Mettie) 
voor 18 april. Entree € 5 per groep + een kopje koffie. 
 
Koningsdag, 27 april, gaan we uiteraard weer met z’n allen vieren met een verrassingsactiviteit en 
aansluitend een lunch. Wanneer je mee wilt lunchen dan graag opgeven via mail aktiefonshuus@outlook 
of telefonisch 06-27284949 (Ben) 
  
Het fietsgilde Apeldoorn start in mei weer met de fietstochten. Men heeft een nieuwe route, de Lente-
tocht, uitgezet en heeft woensdagmorgen 2 mei de eerste koffiestop bij Ons Huus. Starten kan om 
10.00 uur vanaf Café  De Hamer aan de Zwolse weg in Apeldoorn. Voor meer informatie kijk op de web-
site http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
 
Noteer vast in uw agenda vrijdag 25 mei: Onbeperkt spareribs eten, incl. friet, rauwkost en sausjes. 
Kosten € 16,50 p.p. Tijd: 17.30 – 19.30 uur 
Voor kinderen  is er friet met frikandel of kroket met appelmoes en mayonaise. € 4,00  
Houdt u niet van spareribs dan hebben wij een alternatief; kipsaté met friet, rauwkost, satésaus.  
Opgave hiervoor kan tot 21 mei 2018, via benkerkstra@gmail.com of 06-2728 4949 (Ben). Aan de bar 
opgeven kan uiteraard ook ☺ 
 
NIEUW:  
Met de zomer in aantocht start ook het barbecue seizoen. Dit kunt u nu ook laten verzorgen door Ons 
Huus. 
Loop even bij het dorpshuis  binnen en vraag naar de mogelijkheden of bel   06 -27284949. 

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 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. 17.30 uur  
 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Zaterdag en zondag vanaf ca. 17.30 – 19.30 uur. 
 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk. 
 
Tot ziens in Ons Huus!  
Ben & Gina Kerkstra 
Tel. 06 - 2728 4949 (er schijnt nog een telefoonnummer van Ons Huus  in omloop te zijn, dit nummer  
055 - 312 3269 is NIET meer in gebruik) 
 
 
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. 

mailto:benkerkstra@gmail.com
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Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broek-
land, 
Telefoon: 055 3121457 
E-mail: scri-
ba@wilhelminakerk.com 

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. 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
April 2018: 
 

08 april 10.00 uur  Dienst met Ds. |H.W.J Faassen, Apeldoorn 
15 april 10.00 uur  Dienst met Ds. Mevr. L. van Hilten - Matthijsen 
22 april 10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe  
29 april 10.00 uur  Dienst met Ds. J. v.d. Klis, Apeldoorn 
06 mei 10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst  

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zaterdag 7 april  woord en Communie viering met de werkgroep 
Zondag  15 april Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag  21 April woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 29 april Eucharistieviering met pater W Boerkamp 
Zaterdag 5 mei woord en Communieviering met pastor I Kantoci 
Zondag 13 mei woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zaterdag 19 mei Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
zondag 8 april Eucharistieviering met pastor Sebastian 
maandag 9 april Maria boodschap om 18.30 viering pastoor P Daggenvoorde 
zondag 15 april Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
Zondag 22 april Eucharistieviering met pater W Boerkamp 
Zondag 29 april Eucharistieviering met pater W Boerkamp 
Zondag 6 mei Eucharistieviering met pater W 
Zondag 13  Mei Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 20 mei Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde 
 
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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Competities 

Oudste lid van Biljartvereniging “Ons Huus” Winnaar 10 over rood toernooi, 2018. 
 

Op de 3e Zondag in februari werd bij biljartvereniging “Ons Huus“ weer het jaarlijkse 10 over rood  
Toernooi gehouden. 
Deze keer werd het oudste lid van de vereniging, Arend Dobbenberg 85 jaar winnaar en hij nam de fel 
begeerde wisselbeker mee naar huis. 
Nadat Jelle Bakker namens de organisatoren iedereen welkom geheten had en tekst en uitleg gegeven 
had over wedstrijdschema en de spelregels, werd het toernooi geopend door de heren 
A. Velthoen en Klaas Koers. 
Het toernooi bestond uit zes onderdelen, namelijk; twee voorrondes, een verliezersronde, twee halve 
finales en een finale. 
Uit de 1e voorronde plaatsen zich voor de halve finale de heren; J. van de Heuvel, M. van Binsbergen, 
J. Bakker en B. Selker. 
Uit de 2e voorronde plaatsten zich  heren; H. Kieskamp jr. K. Koers, A. Doppenberg en H. Gerritsen. 
Uit de verliezersronde, plaatsten zich alsnog de heren; J. Broekhuis, G. Wijnbergen, P. v. Voorst en  
H. Kieskamp sr. 
Na het spelen van de verliezersronde werd de lunch genuttigd, deze was weer bijzonder goed verzorgd 
door de fam. Bellert. 
Alle deelnemers lieten zich dan ook de koffie, thee, broodjes en het slaatje zeer goed smaken. 
Na de lunch werd met frisse moed aan de halve finales begonnen. 
Uit de 1e halve finale plaatsten zich voor de finale de heren; K. Koers, J. Broekhuis en H. Kieskamp jr. 
Uit de 2e halve finale plaatsen zich de heren; B. Selker, J. Bakker en A. Doppenberg 
In finale maakte A. Doppenberg in de 11e beurt de 10e carambole. 
                               J. Broekhuis had voor de 2e prijs 13 beurten nodig. 
                               K .Koers  had voor de 3e prijs 20 beurten nodig. 
Tot slot moest tussen 6 personen met een hoogste serie van 4 caramboles nog een barrage  
gespeeld worden, om te bepalen, wie de winnaar werd van de prijs voor de hoogste serie. 
Uiteindelijk werd J. Broekhuis hiervan de winnaar.  
Nadat Herman Kieskamp Sr. de prijzen uit gerijkt had en zijn genoegen uitgesproken had, over  
de hulp die de organisatoren hadden ondervonden, ging iedereen na een hele fijne en gezellige 
biljart dag, met een prettig en voldaan gevoel huiswaarts. 
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Gemeenteraadverkiezingen & raadgevend referendum 

Op woensdag 21 maart 2018 kon iedere stemge-
rechtigde uit de gemeente Apeldoorn stemmen in 
stembureau 43 dat was ingericht in dorpshuis Ons 
Huus.  
De verkiezingen waren uitgeschreven om nieuwe 
gemeenteraden in Nederland te kunnen vormen en 
tegelijkertijd was er de mogelijkheid om via een 
raadgevend referendum voor of tegen de zoge-
noemde ‘sleepwet’ te stemmen. Er kon overigens 
ook voor slechts één van beide verkiezingen een 
stem uitgebracht worden.  
Aangaande de gemeenteraadsverkiezingen kon er 
in de gemeente Apeldoorn op 15 partijen gestemd 
worden. In totaal stemden 415 kiezers in stembu-
reau 43 op één van deze partijen, 1 stem was on-
geldig en er was 1 blanco stem. 
Over het raadgevend referendum kregen we boven-
gemiddeld veel vragen/opmerkingen en opvallend 
veel kiezers vroegen zich af wat wijsheid was. Als 
stembureauleden mogen wij, natuurlijk, geen ad-
vies geven en dat deden we dan ook niet. Heel in 
het kort willen we toch nog wel even uitleg geven 
hoe het referendum tot stand kwam.  
Met een vernieuwing van de Wet op de inlichtingen- 
en veiligheidsdiensten (Wiv) hebben de Tweede en 
Eerste Kamer al in 2017 ingestemd. In deze wet ligt 
vast welke bevoegdheden de Algemene Inlichtingen
- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben. Omdat 
er veel negatieve gevoelens bestonden over deze 
nieuwe wet is een initiatief tot aanvraag voor een 
referendum opgezet door een groep studenten. De 
wet zou volgens velen grote gevolgen kunnen heb-
ben voor het waarborgen van de privacy van bur-
gers en zou aangepast moeten worden. Dit initiatief 
is door voldoende mensen ondertekend om een re-
ferendum af te dwingen en dus werd deze uitge-
schreven tegelijk met de eerstvolgende gemeente-
raadsverkiezingen. 
Overigens is het niet zo dat wanneer een meerder-

heid van de kiezers tegen de wet stemt deze ver-
nieuwde wet niet aangenomen hoeft te worden; dit 
komt omdat het een raadgevend referendum is. We 
zagen dit ook na afloop van het Oekraïne-
referendum dat gehouden werd in 2016. Hoewel 
een meerderheid 'nee' stemde tegen het EU-
verdrag met Oekraïne, nam de politiek dit advies 
van de kiezer niet over: het verdrag kwam er toch. 
Of er uiteindelijk wat met de uitslag van het refe-
rendum gedaan gaat worden en er toch nog een 
herziening komt op de wet moeten we dus afwach-
ten. 
Terug naar de dag van de verkiezingen; 21 maart. 
Vanaf 7.30 uur kon er gestemd worden en de 1e 
kiezer was er al om 7.20 uur. Wij waren ons toen 
nog aan het installeren en aan het opmaken voor 
een lange dag. Tot 21.00 uur konden de kiezers het 
stemlokaal inlopen om te komen stemmen en uit-
eindelijk bleef het tot 20.45 uur gezellig druk in het 
stemlokaal met een piek tussen 18.00 en 20.00 
uur. Om 23.00 uur waren alle stemmen, met be-
hulp van 2 extra toegewezen tellers, geteld en 
dronken we gezamenlijk een drankje waarna Rina 
en Thea de stembiljetten naar het gemeentehuis 
brachten.  
 

Hieronder volgen de uitslagen: 
 
Raadgevend referendum 21 maart 2018 

 
 

Geldige stemmen VOOR 239 

Geldige stemmen TEGEN 137 

Ongeldig 0 

Blanco 21 

Aantal stembiljetten geteld 397 
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Lijstnummer Aanduiding Stemtotaal 
2018 

Stemtotaal 
2014 

1 Democraten ’66 (D’66) 23 18 

2 CDA 148 120 

3 ChristenUnie 31 20 

4 VVD 52 49 

5 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 9 7 

6 Lokaal Apeldoorn 37 n.v.t. 

7 GroenLinks 14 15 

8 Gemeentebelangen 12 22 

9 Staatk.Gereform. Partij (SGP) 42 46 

10 Partij voor de Dieren 7 13 

11 Progressief Sociaal A’doorn(PSA) 2 2 

12 Vrede en Recht 0 n.v.t. 

13 Socialistische Partij (SP) 11 n.v.t. 

14 Jezus Leeft 0 n.v.t. 

15 50PLUS 27 n.v.t. 

  Leefbaar Apeldoorn n.v.t. 23 

  Verenigde Senioren Partij n.v.t. 6 

  Hart voor Apeldoorn/OPA n.v.t. 2 

  Lijst Serlier n.v.t. 2 

  Ongeldig 1 n.v.t. 

  Blanco 1 3 

  Totaal 417 348 

Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018, stembureau 43 
Geldige stemmen op een kandidaat : 415 
Ongeldig:       1 
Blanco:       1 

Zoals u ziet was de opkomst dit keer hoger dan de vorige keer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
Omdat iedere stemgerechtigde inwoner van Apeldoorn in ieder willekeurig stembureau in Apeldoorn mag 
stemmen kunnen we u niet vertellen hoeveel inwoners uit Beemte Broekland gestemd hebben.  
Tot slot willen we vanaf deze plek Ben Kerkstra bedanken voor de ontelbare kopjes koffie die hij ons 
heeft gebracht maar ook heeft geschonken aan de kiezers die na afloop in de foyer een kop koffie kon-
den drinken. De gemeente Apeldoorn bood aan iedere kiezer een gratis kop koffie of thee aan en daar 
werd in het dorpshuis gretig gebruik van gemaakt. Het was op sommige momenten gezellig druk aan de 
koffietafel. 
Tot zover de verslaggeving met betrekking tot de verkiezingen. We zien u graag een volgende keer wan-
neer de vergaderzaal van Ons Huus weer wordt ingericht als stembureau!  
Hartelijke groet, 
Dora, Rina, Thea, Marjan, Ria en Jacintha  

Gemeenteraadverkiezingen & raadgevend referendum 
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Heerlijk geschaatst! 

We konden écht in actie komen! We konden ge-
woon écht koek- en zopie gaan verkopen en de nog 
wat zwakkere plekken markeren met lint! Niet meer 
gedacht maar natuurlijk wel de hele winter op ge-
hoopt. En wat was het leuk en gezellig op 2 en 3 
maart (en ook nog op 4 maart ’s morgens) op het 
Apeldoorns Kanaal! Of nou ja… op het stuk kanaal 
nabij de Ramsbrug. Op vrijwel geen enkele andere 
plek op het kanaal kon geschaatst worden maar bij 
‘ons’ in Beemte Broekland wel! 

In de vorige Ratelaar schreven we al dat er een 
vorstperiode aan zat te komen die hopelijk zou re-
sulteren in schaatsplezier. Lang leek het er, on-
danks de ijzige kou, niet op dat er geschaatst zou 
kunnen worden. De wind speelde namelijk parten 
en de windwakken groeiden maar niet voldoende 
dicht. En toen… op donderdag konden we conclude-
ren dat het, na nog een nacht -10 graden vriezen, 
echt mogelijk zou moeten zijn. Chocolademelk, 
slagroom en erwtensoep werden ingekocht en de 
verkoopwagen werd van stal gehaald. Die nacht 
vroor het wederom dat het kraakte. Dus… op vrij-
dagmorgen 2 maart werden de nog open plekken 
afgezet en vanaf een uur of 12 werd er geschaatst 
op het kanaal. Een uur later werd de eerste beker 
chocolademelk verkocht. De sfeer zat er direct in. 
Omdat al voorspeld werd dat het nog maar kort 
koud zou zijn was het ook meteen lekker druk. Het 
leek wel alsof iedere schaatsliefhebber uit de buurt 
alles had laten vallen om zo snel mogelijk op de 
schaats te staan. En vaders en moeders van kleine-
re kinderen waren er ook als de kippen bij om hun 
kroost te laten genieten van deze typische Holland-
se schaatscultuur. Sowieso was heel Nederland in 
de ban van het schaatsen; nergens in de wereld is 
die schaatscultuur zo belangrijk en ook in de Beem-
te geniet men er dus blijkbaar volop van. 

Via e-mail hadden we onze leden donderdagavond 
al geïnformeerd over onze plannen maar natuurlijk 
wilden we ook de niet-leden informeren en dat de-
den we via Facebook. In een dag tijd werd de aan-
kondiging dat er geschaatst zou kunnen worden 
door maar liefst ruim 2000 mensen gelezen! We 
hebben in die week ook veel nieuwe Facebook-
volgers mogen verwelkomen en ook hebben we een 
aantal nieuwe leden lid gemaakt van onze vereni-
ging. Via Facebook kunt u trouwens, als u dat leuk 
vindt, nog eens bekijken hoe leuk het was om te 
kunnen schaatsen en hoe leuk wij het vonden om 
de koek- en zopie te verkopen. 

Onze Facebook-pagina IJsvereniging Beemte 
Broekland laat u leuke foto’s zien maar ook 2 
prachtige filmpjes gemaakt met een drone (door 
Joop Schreuder). Via deze link kunt u het ook vin-
den: https://www.youtube.com/watch?
feature=share&v=0bFYApM5N9A&app=desktop 

Zaterdag om 18 uur sloten we de verkoopwagen en 
waren we nagenoeg door onze voorraad heen. We 
vonden het moeilijk om te beslissen of we voor de 
volgende dag nog inkopen zouden moeten doen. 
We besloten, gelet op de weersvoorspellingen, dit 
niet te doen. Achteraf kunnen we concluderen dat 
we tussen 10 uur en 12 uur op zondagochtend nog 
best een aantal koppen chocolademelk en koffie 
hadden kunnen verkopen; het was nog druk op het 

kanaal en er werd nog heerlijk geschaatst. De kwa-
liteit van het ijs ging echter zienderogen achteruit 
en her en der kraakte het ijs behoorlijk. De tem-
peratuur schoot dan ook omhoog. Rond het mid-
daguur stond overal water op het ijs. De ijspret was 
voorbij. Kort maar zeker krachtig! 

Wij, als bestuur van de IJsvereniging, vonden het 2 
geslaagde dagen en afgaande op de reacties vond 
iedereen dat. Iedereen bedankt voor de komst en 
voor de positieve reacties. We staan tijdens het vol-
gende schaatsseizoen weer graag voor u klaar om 
in actie te komen en voor nu wensen we u een 
mooie lente, een heerlijke zomer en een prachtig 
najaar! Tot in de winter van 2018/2019! 

Hartelijke groet, 

Gejo, Ab, Jaap, Harold en Jacintha 

 

P.S.: Gejo van Assen gaat het bestuur na vele jaren 
verlaten en we zijn dus op zoek naar een nieuw be-
stuurslid. Het zou leuk zijn (en goed voor de balans 
binnen het bestuur) wanneer een gezellige me-
vrouw zich aanmeldt voor deze functie. Ze moet 
het onder andere leuk vinden om koek- en zopie in 
te kopen en te verkopen tijdens komende schaats-
periodes. Een leuke, enthousiaste meneer is ook 
heus welkom natuurlijk! U kunt zich voorstellen dat 
we in de lente en in de zomer niets te doen hebben. 
In het najaar en in de winter komen we een aantal 
keren bij elkaar om de lopende zaken door te ne-
men én als het echt gaat vriezen dan komen we 
écht in actie. Lijkt het u leuk om deze vrijwilligers-
functie op u te nemen bel/whatsapp dan via: 055 
3121520 (Ab) of 06 22973908 (Jacintha). 

 

P.P.S.: Vanaf deze plek willen we Gejo alvast be-
danken voor zijn inzet in de afgelopen jaren. In het 
najaar, tijdens de algemene ledenvergadering, zal 
hij officieel aftreden en zullen we hem natuurlijk 
ook persoonlijk bedanken. 

IJsvereniging Beemte Broekland 
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