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PCBO De Diamant
Vanuit de directie
We zitten in een drukke, maar gezellige periode. Het thema herfst maakt
plaats voor Sint en kerst. Alle voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn in
volle gang. Het belooft een fijne tijd te gaan worden. We zullen werken en
knutselen in dit thema, met als hoogtepunt het bezoek van Sinterklaas aan
onze school op woensdag 5 december. We kijken er echt naar uit. Meteen
daarna gaan we verder met het thema kerst. We leven hier samen naar toe
met de advent vieringen en het kerstfeest. Volgende maand is er geen Ratelaar, dus ook voor ons even een moment om weer de tijd te nemen om te kijken naar volgend jaar. Wij wensen iedereen alvast geweldige dagen en een
gezegend 2019.
Nieuws vanuit groep 1/2

Afgelopen periode heeft groep 1-2 gewerkt over het thema herfst. Een thema waar we heel veel mooie
dingen gemaakt hebben. Zo hebben we paddenstoelen gevouwen, spinnenwebben van wol gemaakt,
spinnen met chenille draad geknutseld, herfstdieren van zoutdeeg gemaakt, holletjes gemaakt met natuurlijk materiaal en getekend en geverfd over het herfstbos. Ook hebben we heel veel kastanjes geteld en herfstbladeren gesorteerd.
Als klap op de vuurpijl hebben we samen met twee gidsen van het IVN een boswandeling gemaakt in
park Berg en Bos! Wat hebben we genoten van de mooie natuur om ons heen! De gidsen hadden zoekkaarten om de verschillende soorten paddenstoelen te vinden, vergrootglazen om ze van dichtbij te
bekijken en spiegeltjes zodat we goed onder de hoed van de paddenstoel konden kijken. Het was een
heerlijke dag!

Zie verder pagina:17
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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 wijkagent
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

Sociaal werkster

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: Stationsplein 50, 7300 ES 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
08-12
14-12
15-12
24-12
28-12
30-12
11-01

Ontsteken kerstboom De Vecht
Rock Solid
Winterfair Wilhelmina kerk
Kinderkerstnachtdienst
Top 2000 Wilhelmina kerk
Winterwandeling Aktief Ons Huus
Pop quiz Ons Huus
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Enkele weken geleden heeft de incasso voor de
contributie gedraaid. Dat is niet goed gegaan. Ik
heb een handeling herhaald, omdat ik dacht dat
het de eerste keer niet goed was gegaan. Het
bleek anders en zodoende is de € 5 tweemaal afgeschreven. Een aantal leden heeft inmiddels terug laten boeken. Dat is de eenvoudigste manier
om het terug te krijgen. De niet teruggeboekte
bedragen schrijf ik op als contributie voor het komende jaar. Het innen van de contributie ga ik in
het vervolg in het eerste kwartaal doen.

ook een veel concretere discussie mogelijk.

Tot slot Apeldoorn en de energie transitie. Er worden momenteel druk plannen gemaakt om de CO2
uitstoot fors te verminderen. Na het gebruik van
minder energie is een duurzame opwekking hier
een belangrijke stap. De plannenmakers zien zonne-energie als een van de stappen tot duurzame
opwekking te komen. Naast de plaatsing op daken
is er de aanleg van een aantal zonneparken. Vanaf
30 november liggen de stukken ter inzage die het
verlenen van een vergunning beogen. Het gaat om
In het verlengde van de contributie ligt de subsidie ca 28 hectare park op percelen in de omgeving
van de gemeente. Voor 2019 is die weer toegevan de noordelijke gedeeltes van Bloemenkamp en
kend. Het bedrag is mede gebaseerd op het aantal Werler, tot aan de gemeentegrens met Epe. Meer
inwoners. De subsidie bedraagt ongeveer € 6000, informatie kun je vinden op: https://
geld wat we voornamelijk aan de Ratelaar en acti- www.apeldoorn.nl/zonneparken?highlight=pilot%
viteiten uitgeven. De gemeente gaat de manier
2c%20zonneparken en https://
van subsidie verstrekken veranderen. Ze wil meer zoek.officielebekendmakingen.nl (zoeken op bijzekerheid dat hier leuke initiatieven voor tot stand voorbeeld zonnepark Beemte Broekland).
komen. Deze verandering leidt tot een hevige dis- Hoewel niet direct een onderwerp van gesprek bij
cussie met onze collega verenigingen. Zeker voor
deze procedure is het interessant stil te staan bij
de verenigingen in de grote wijken is het een grote de eigenaren van dergelijke parken. Zij verdienen
verandering in de begroting.
op termijn geld aan de energie die wij nodig hebAfgelopen zomer hebben we dit met de wethouder ben. Je had zelf ook een investering kunnen doen.
besproken. Als bestuur zien we hier eerder een
Voor inspiratie zie: https://www.hieropgewekt.nl
mogelijkheid dan een probleem. Er zijn veel zeer
en www.de-a.nl.
actieve groepen in Beemte Broekland, die op deze
manier kans maken om via de meer open regeling Namens het Bestuur van de BBvBB
een groter deel uit de ruif te nemen. Mochten er
Ilona Achterkamp, Marjan van Assen, Wilma van
gemeente breed tekorten ontstaan (meer aanvra- Amersfoort, Helga van Assen en Saco Bekius.
gen dan budget) is er rond de gemeentebegroting
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Op donderdag 1 november is er door dorpshuisvereniging Ons Huus een algemene ledenvergadering gehouden. We proberen dit op verzoek van de
leden tweemaal per jaar te organiseren. Een
voorjaarseditie waarin de jaarcijfers besproken
worden en een najaarseditie waarin van alles ter
sprake komt. De opkomst deze keer was weer
goed te noemen. Alle verenigingen hadden een
afvaardiging gestuurd en het aantal afzeggingen
bleef beperkt tot één.
Dit keer was er gekozen voor een iets andere opzet van de avond. Als bestuur hadden we een aantal vragen die ons bezig houden op A3 papier geschreven en deze op verschillende plaatsen in het
dorpshuis neergelegd met het verzoek deze vragen per groep te beantwoorden. Dit had twee
voordelen: iedereen kon weer eens een rondje
door Ons Huus maken en wij kregen antwoorden
op onze vragen. Als bestuur gaan we met de antwoorden aan de slag en hopen zo tot een nog betere samenwerking op alle fronten te komen.
Verder was er dinsdag 6 november een overleg
met de groenafdeling van de gemeente Apeldoorn.
Immers het plan voor een groene aankleding en
het geld van Zomer in Gelderland liggen nog op de
plank. We hebben van de heren de Boer en Mulderij enorm veel tips over aanplanten gekregen en
gaan daar ook zeker mee aan de slag.
Op het moment van dit schrijven loopt de actie bij
Dekamarkt voor een buitenspeeltoestel nog
steeds. Er zijn in totaal meer dan 11000 vouchers

gescand en wij staan op dit moment op de tweede
plaats met ruim € 852. Er zal nog iets bijkomen
want de actie loopt nog tot 24 november. We zijn
erg blij met uw stem voor ons, hartelijk dank
daarvoor en hopen in het plan van de groene aankleding dit geld goed te kunnen besteden.
In de vorige Ratelaar stond dat Jacintha afscheid
van het bestuur gaat nemen. Dat vinden we natuurlijk jammer maar we respecteren haar besluit.
W zullen op zoek moeten gaan naar een nieuw bestuurslid, we streven naar een bestuur van minimaal 5 personen ( een oneven aantal is gemakkelijker als het tot een stemming moet komen). Helaas melden weinig mensen zich spontaan aan om
zitting te nemen terwijl het toch niet zo moeilijk is.
We zullen u dus heus persoonlijk gaan benaderen.
Denk dan niet meteen: “nee dat doe ik niet/kan ik
niet “ maar denk er eens een nachtje over na. Met
een nuchter verstand en beide benen op de grond
kom je een heel eind! Verder is het gewoon leuk
om iets voor je dorp te kunnen betekenen.
Voor alle mededelingen, vragen, problemen, uitnodigingen en natuurlijk aanmeldingen voor het
bestuur willen we u nogmaals wijzen op ons emailadres : infodorpshuisbb@gmail.com.
Als laatste wensen we u in deze Ratelaar hele fijne
Kerstdagen en een heel voorspoedig 2019!
Tot ziens in Ons Huus,
Jacintha, Martine, Henk, Arnold en Mettie
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Op vrijdagavond 11
januari 2019 organiseren wij voor de 3e keer
een PopQuiz in Ons
Huus. Iedereen vanaf
12 jaar tot 80+ kan
meedoen. Vorm een
team met buren,
vrienden, familie,
sporters (maximaal 5
personen per team) en
doe mee!
Deelname kost € 5,per team.
Vergeet bij aanmelding
niet de naam van je
team te vermelden!
Aanmelden kan via email: aktiefonshuus@outlook.com
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Uiteraard valt er ook een prijs te winnen, maar de grootste prijs is de gezelligheid met elkaar
meld je aan!

, dus

NIEUWE ACTIVITEIT VAN DE AKTIEF ONS HUUSGROEP
Op zondagmiddag 30 december a.s. willen we een gezellige winterwandeling met lichtjes organiseren.
Startpunt is dorpshuis Ons Huus. Speciaal voor deze middag geopend vanaf 16.00 uur. Zie pagina 43.
U mag zelf een glazen pot met een hengsel meenemen en u krijgt dan van ons een lichtje om in de pot
te doen. Vanaf half vijf kunt u zich inschrijven voor deze wandeling van
ongeveer 4 km. De kosten zijn € 2.50 p.p. en daarvoor krijgt u onderweg
een hapje en een drankje. Zonder alles te willen verklappen kunnen we
wel vertellen dat er onderweg nog meer te zien en te horen valt. Dus
haal je wandelschoenen uit het vet en loop gezellig mee. De route is ook
heel geschikt voor rolstoelen en kinderwagens.
Wanneer we terugkomen bij het dorpshuis is er de mogelijkheid te genieten van een lekker kop warme erwtensoep met roggebrood en spek of
tomatensoep met stokbrood. Voor degenen die dit echt niet lusten wordt
de frituur aangezet
. Het “avond” eten is niet bij de prijs inbegrepen en
dient apart afgerekend te worden.
We hopen op een grote opkomst om zo 2018 met deze gezamenlijke activiteit leuk af te kunnen sluiten!
Tot ziens op zondagmiddag 30 december!
De aktief Ons Huusgroep,
Hennie, Chantal, Sharon, Gerdien, Emmy, Mettie, Henriette en Marjan
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PCBO De Diamant 2
Groep 3 t/m 8 mocht ontbijten bij de locoburgemeester

Hieronder volgt uit iedere groep de opmerking van een van de kinderen:
“Ik zat naast de burgemeester en ik mocht ook iets geven. Ik vond het leuk om bij u te komen.” (Maartje, gr.3)
“Ik mocht naar de burgemeester om te eten. Dat was in het stadhuis. Ik vond het leuk bij Danil in de
auto, toet toet!” (Jens, gr. 4)
“We gingen eerst in het gebouw en het was zo mooi. Toen gingen we naar het gedeelte waar we gingen eten en het zag er echt zo mooi uit. Toen gingen we de mindmap bespreken en daarna mochten
we het leukste doen n.l. eten! Je moest natuurlijk wel netjes doen, dus ik ging natuurlijk wel netjes
eten. Het was zo lekker.” (Daniël, gr. 5)
“Ik ging naar het gemeentehuis en daar gingen we ontbijten. Ik had wel 4 broodjes op en een bakje
yoghurt. Daarna gingen we weer naar school.” (Daan, gr. 6)
“We gingen ontbijten bij de locoburgemeester. Ik had een bolletje met kaas. De locoburgemeester zat
bij ons aan tafel, maar hij zat niet naast me. We kregen ook allemaal een bandje met gast erop. Het
was heel leuk. Alleen daarna moesten we weer naar school.” (Yazz, gr. 7)
“We waren bij de locoburgemeester. Ik heb een appel gegeten en een broodje met kaas. We kregen
een bandje om, zodat je dan naar binnen mag.” (Julia, gr. 8)

Nieuws vanuit groep 6/7/8:
En dan zijn we al weer een maand verder! Weer een maand waarin we absoluut niet hebben stilgezeten. Wat hebben we weer veel mogen leren, delen en beleven samen.
De herfst is echt ingevallen. Ook bij ons in de Beemte. Voor de kinderen in de onderbouw zijn daar
veel liedjes bij te bedenken, maar voor ons in groep 5 t/m 8 ligt dat net wat lastiger. Gelukkig leefde
er een hele tijd geleden een meneer genaamd Vivaldi. Hij was violist en schreef de vier jaargetijden.
Wij hebben op school naar het muziekstuk “Herfst” geluisterd en hebben daarbij met oliekrijt een tekening gemaakt. Dit was echt supergaaf om te doen en de resultaten zijn echt geweldig!
Verder hebben we n.a.v. de gastles EHBO die we hebben gehad, ook nog minipresentaties voorbereid,
waarin ieder groepje een onderdeel van het verhaal heeft uitgediept en op eigen wijze mocht delen
met de groep. Zo was er een interview, een
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PCBO De Diamant 3
quiz en werden er toneelstukken opgevoerd. Wat goed om te zien dat de informatie ook echt wat met
de kinderen heeft gedaan.
Hoogtepunt van de afgelopen maand was wel het nationaal schoolontbijt. Wij mochten met alle kinderen van groep 3 t/m 8 op het tijdelijke gemeentehuis komen ontbijten bij locoburgemeester Nathan
Stukker. Het was zo spannend! Op school hadden alle kinderen een woord-web gemaakt en vragen bedacht. Een aantal van die vragen heeft hij beantwoord en we kregen een cheque voor de stichting Kinderpostzegels. Daarna gingen we samen ontbijten en kwam hij tussen Maartje en Lotus zitten. Hoe
gaaf! Op school hebben we dit afgesloten met het maken van tekeningen en verhalen, die een plekje
op de muur in het samenwerklokaal krijgen.
Afgelopen week zijn we bij taal aan de slag geweest met het maken van elfjes en/of naamgedichten
voor de lichtjesviering in de kerk. Kortom, er is de afgelopen maand weer enorm veel gebeurd!
Vanuit onze groep 8 redactie:
De doe-middagen KSG en Mheenpark . De doe-middagen zijn er voor
groep 8 leerlingen, die gaan kiezen voor het VO. Op deze middagen kun
je kennismaken met de verschillende scholen.
Doe-middag KSG 7 November:
We gingen naar KSG voor de doe-middag “Sport.” We gingen in 3 verschillende gymzalen van alles doen. Zoals: Voetbal, zitvolleybal, tipsalto,
hockey, tokkelen, tafeltennissen, badminton en trampolinespringen.
Senna: “Ik vond het tokkelen het leukste, want dan ging je best wel snel
naar beneden en dat vond ik erg leuk.”
Julia: “Ik vond het het leukst om van de bank af te springen en dan een
salto te maken, want ik vind kunstjes gewoon leuk.
Doe-middag Mheenpark 14 November:
We gingen naar Mheenpark voor de doe-middag “Sport” en “Delta.”
Voor “Sport” gingen we naar een grote zaal. Hier moesten we klimmen op de klimwand. Hiervoor
moesten we een tuigje aan om niet te vallen. Verder was er (ring)hockey, verschillende trefbalspellen
en er was een spel waarbij je blind over een mat moest gooien en waarbij de bal niet op de grond
mocht komen.
Julia: “Het leukst was de klimwand, omdat je lekker hoog kon klimmen.”
Voor “Delta” gingen we naar het brugklasgebouw. Hier moesten we een familiewapen of een tegeltje
maken. Ook waren er een aantal kinderen die vertelden hoe Delta was. In een andere klas gingen we
een proefje doen met een thermometer waar geen water op stonden. Je moest de thermometer in een
glas met koud water zetten. Als deze stil stond, was het 0 graden, daar moesten we een streepje zetten. Toen moesten we de gasbrander aansteken en deze moest blauw worden en geen geluid maken.
De brander moesten we onder een stuk ijzer zetten. Dan zette je daar het glas op en hier moest de
thermometer weer ingezet worden. Als het borrelde was het 100 graden en moest je daar een streepje
bij zetten. Met een liniaal moest je meten hoeveel cm ertussen zat. Dit moest je in 10 stukken verdelen en daarbij zetten we toen 10/20/30/…/ 100. Aan het eind kregen we een diploma.
Senna: “Het leukst was het maken van het familiewapen, omdat je dit zelf mocht bedenken.”
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Sinterklaas 2018 (1)
Zaterdag 1 december was het zo ver. Sinterklaas kwam naar de Beemte. Rond 10.00 uur kwamen de
eerste kinderen binnen. Met wat te drinken en een koffie kopje nam iedereen plaats in de zaal. Met z´n
allen zongen we ´zie ginds komt de stoomboot´ en ´zwarte piet ging uit fietsen´. Zou sinterklaas nu dan
eindelijk komen? We hoorden of zagen niemand. Gelukkig had Sharon het telefoonnummer van Sinterklaas en belde hem op. Wat was er nou gebeurd? Sinterklaas had een lekke band gekregen onderweg en
kon niet meer verder. De familie van Amersfoort zag het gebeuren en had nog wel een motor en een
paar scooters staan. Gelukkig! En daar kwam Sinterklaas aan op de motor met piet achterop en de andere pieten er achter aan op de scooter. Sinterklaas vond het stiekem toch wel heel erg stoer dat hij op de
motor mocht rijden. Hij reed zelfs het dorpshuis voorbij maar kwam gelukkig toch weer terug. Iedereen
kreeg van Sinterklaas een hand.

Eenmaal binnen zocht sinterklaas zijn grote boek. De pieten hadden hem ook niet gezien. En in het grote
boek staan alle namen van de kinderen. Hoe kon dat nou? Op dat zelfde moment ging de telefoon van
sinterklaas en een boef vertelde dat hij het boek mee had genomen. In ruil voor 100 peperpoten en een
cadeau kwam hij het grote boek terug brengen. Alle pieten en kinderen waren druk pepernoten aan het
tellen tot het er 100 waren. In spanning wachtte iedereen af naar de boef. Piet kwam met een groot net
en touw om de boef te vangen. Iedereen verstopte zich achter de stoelen en banken tot de boef kwam.
En jawel hoor, daar kwam de boef. Snel werd er een
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Sinterklaas 2018 (2)
net over de boef gegooid en werd de boef gevangen. Sinterklaas vond het eigenlijk wel een beetje zielig
en vroeg waarom de boef het boek had gestolen. Dat was omdat er altijd in het boek stond dat ze ondeugend was en nooit lief. Gelukkig mocht de boef toch nog een klein cadeau, een witte chocolade letter.
Ook heeft Sinterklaas de bladzijde van boef uit het boek gescheurd. De muziek werd opgezet en daarmee ook de polonaise ingezet. Sinterklaas voorop en daar ging iedereen door de zaal! Wat was het gezellig. Tot slot had Sinterklaas ook dit jaar weer voor iedereen een cadeau meegebracht. Iedereen mocht

deze ophalen bij Sinterklaas. Sommigen durfden zelfs even bij sinterklaas op schoot, knap hoor! En uitpakken maar! Wat een mooie cadeaus. Na afloop werd er door sommige kinderen al druk mee gespeeld
aan tafel. Iedereen bedankt voor de leuke ochtend en tot volgend jaar!!
Groeten van Sharon, Lisette, Esther en Emmy
PS: Om er ieder jaar weer zo´n leuk sinterklaasfeest van te maken zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons team willen komen versterken! Lijkt het jou leuk,
meld je aan bij ons of bij de BBvBB.
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Verslag Halloween 2018
Halloween spooktocht 26
oktober 2018
Zo’n 70 kinderen hadden zich dit jaar weer opgegeven voor de jaarlijkse Halloween party met
dit jaar voor de 3e keer een spooktocht. Dit jaar
een iets andere opzet, de kinderen kregen van
tevoren een opdracht verteld door Perkamenta.
Onderweg moesten bladzijdes uit een boek verzameld worden, maar die kreeg je natuurlijk
niet zomaar, het spook zou deze natuurlijk niet
zomaar geven, dus je moest echt dicht bij een
spook er naar vragen.
De allerkleinsten gingen naar de schuur van
Ons Huus om daar ‘enge heksenspelletjes’ te
doen. Superspannend natuurlijk, maar wel gezellig.
Bij terugkomst konden de kinderen nog naar
een enge film kijken. De foyer en de bestuurskamer waren beide net een bioscoopzaal. Wellicht ook door de moeheid, maar de kinderen
waren heel rustig en stil de films te bekijken.
Na afloop kwamen uiteraard de spoken weer
even binnen voor kop koffie of iets anders.
Het was zeker weer een geslaagde avond met
gillende kinderen en kinderen voor wie het niet
eng genoeg kan.
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Oplossing
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De Soos
Dinsdag 6 november was er weer soos. Deze middag stond in het teken van het leven van mw Selles en mw Lohuizen voor velen zullen deze namen
bekend voorkomen. De beide dames zijn woonachtig aan de Broeklanderweg en hebben een prachtige boomgaard om de deur
waar ze het hele jaar druk
mee in de weer zijn. En niet
te vergeten de vele bessen/
bramen struiken.
Het is een hobby van beide
om de lekkerste jam, sap of
drankjes te maken. Zoals velen ook zullen weten hebben
ze een kraampje aan de weg
waar u de lekkerste dingen
kunt kopen, echt een aanrader om er eens een keer wat
te halen. Het is echt heerlijk
zo hebben wij heerlijke appelsap mogen proeven met of
zonder suiker en een heerlijke toast met brie en jam en natuurlijk werd er
ook een heerlijk stukje appel geproefd.
Er werd verteld wat ze het hele jaar zo aan het
doen zijn in en rondom de deur ik heb gehoord dat

het in ieder geval een hele klus is om het om de
deur en ook om de sapjes, jam en drankjes te maken. Maar ze gooien allebei zo hun passie erin dat
maakte deze middag zo levendig en gezellig. Mooi
om te zien dat ze er zo van genieten, en dat wij er
van mee mochten genieten. Nogmaals bedankt
voor deze mooie middag.
Als u deze ratelaar weer
op de mat krijgt is de soos
van 4 december alweer
geweest, daar hoort u in
het jaar van 2019 weer
meer over.
Dinsdag 8 januari is dan
de eerst volgende soos
van het jaar 2019 kom gerust een kijkje nemen als
u het wat lijkt u bent van
harte welkom van 14.30
tot 16.30 uur. Dan willen
wij namens de Soos iedereen een heel goed uiteinde wensen en een gezond
en gelukkig 2019
Groet Wilma Bea Ilona en Helga
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Kerkdiensten
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 16 dec.
Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zondag 23 dec.
Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci
Maandag 24 dec.
Om 16.30 kerstspel met de kleintjes
18.30 met Timeless
21.30 met pastor W. Vroom
1e Kerstdag 25 dec. Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
2e kerstdag 26 dec.
Alleen een viering in Twello met pastoor H. Hermens
Zaterdag 29 dec.
Eucharistieviering met pastor Sebastian
Maandag 31 dec.
Oudejaarsviering met pastor W. Vroom
Zondag 6 jan.
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zaterdag 12 jan.
Woord en communieviering met pastor I. Kantoci
Zondag 20 jan.
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zondag 27 jan.
Kanselruil ds. Lavooij
Zondag 3 febr.
Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Vieringen in Twello
Zondag 16 dec.
Zondag 11 nov.
Maandag 24 dec.
1e kerstdag 25 dec.
2e kerstdag 26 dec.
Zondag 30 dec.
Maandag 31 dec.
Dinsdag 1 jan.
Zondag 6 jan.
Zondag 13 jan.
zaterdag 19 jan.
zondag 20 jan.
zondag 27 jan.
zondag 3 febr.
zondag 10 febr.

zondag 10.00 uur
Eucharistie viering met pastoor H. Hermens
Eucharistieviering met pastor Sebastian
18.00 uur gezinsviering met pastor W. Vroom
21.00 uur Eucharistieviering met pastor Sebastian
10.00 uur Eucharistieviering met pastor Sebastian en Inbetween
12.30 kerst met de kleintjes
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Eucharistieviering met pastor H Sebastian
Eucharistieviering met pastor Sebastian en werkgroep
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Eucharistieviering met pastor J. Oude Vrielink
Eucharistieviering met pastor Sebastian
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Oecumenische viering R. Pragt
Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
en om 12.30 kinderzegen
Het H Vormsel met Mgr. Hoogeboom en W. vroom
Eucharistieviering met pastor J. Oude Vrielink

We wensen U allen een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019
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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Kerstverhaal 1
Het kerstfeest van de kerstman- Een kerstverhaal naar een oud Frans sprookje
Uitgeput aait de kerstman zijn rendier. Hij mompelt
wat en het rendier snuift. Zijn warme vochtige
neus is vlakbij het oor van de oude man. Er trekt
een rilling door het rendierlijf. Stoom komt uit zijn
neusgaten. "Het zit erop, beestje," zegt de kerstman zacht. "Nu mag je rusten." Verdrietig kijkt de
kerstman in de glanzende ogen van zijn trouwe
lastdier. Het laat zijn kop zakken, alsof het zich
schaamt voor zijn eigen vermoeidheid. "Ik ben ook
moe," zegt de kerstman troostend. "We hebben
hard gewerkt en ver gereisd."
Voorzichtig legt hij een deken over de rug van het
rendier. Hij schudt even zijn hoofd. Waarom voelt
hij zich teleurgesteld? Andere jaren kwam hij in de
nacht van tweede kerstdag toch tevreden thuis?
"Het was dit jaar anders," zegt hij zacht voor zich
uit. Het rendier draait zijn kop half naar hem om.
Dan zegt het, met woorden die alleen de kerstman
kan verstaan: "Anders hoeft niet altijd slechter te

voldaan zat hij dan in zijn stoel voor het vuur, zijn
voeten op de kachelplaat. In de vlammen had hij
weer al die blije gezichten gezien. Hoeveel kinderwensen waren niet in vervulling gegaan? Maar nu?

Weer schudt hij zijn hoofd. "Wat is er toch met me
zijn." De kerstman knikt, maar hij kan er nu niet in aan de hand?" denkt hij. Hij doet zijn ogen dicht,
geloven. "Ga maar slapen," zegt hij enkel. Nog éen leunt achterover in zijn stoel. Het gebulder van de
keer streelt hij de fluwelen nek en gaat de stal uit.
Zacht sluit hij de deur achter zich.

wind klinkt al verder en verder... De geluiden worden doffer en doffer... De kin van de kerstman zakt

Langzaam loopt hij naar zijn houten hut. Hij hijgt
en worstelt tegen de wind in. Het is gaan sneeuwen, geen dwarrelende zachte kristallen, maar
striemende verijsde vlokken. Binnen pookt hij het
vuur op. Zuchtend schuift hij zijn gemakkelijke
stoel dichter naar de haard en gaat zitten. Met een
hand wrijft hij over zijn voorhoofd. Hij rilt, maar
zijn voorhoofd gloeit. Buiten gaat de storm tekeer.
De ijzige wind rukt aan de luiken voor de ramen,
giert in de schoorsteen. Het dak maakt een roffelend geluid. De dakbalken kraken en steunen. De
kerstman let er niet op. Hij voelt zich nog steeds
verward.

op zijn borst.
Plotseling klinkt een krassende stem: "Arme man!"
Geschrokken kijkt de kerstman op. "Arme man!"
zegt de stem weer met een geluid alsof er takken
kraken. Het komt uit de haard. De kerstman fronst
zijn voorhoofd en staart naar het vuur. Dan ziet hij
iets wat alleen de kerstman kan zien: boven het
vuur op een dikke tak die uitsteekt, zit een klein
grauw mormel. Het grinnikt geniepig.
Als de kerstman van zijn verbazing bekomen is,
wordt hij boos. "Laat me met rust," moppert hij.
"Moet je mijn kerstfeest soms verknoeien! Wie ben

Andere jaren genoot hij van dit moment. Moe maar

je eigenlijk?"
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Kerstverhaal 2
"Je beste vriend," zegt het mormel. "De stem in je huis waar ik kwam, nam ik een klein beetje mee."
hoofd. En ik wil je behoeden voor nog meer dom-

Dan zwijgt de kerstman. Hij denkt aan de andere

me streken."

jaren. Toen was zijn trommeltje altijd vol. Nu is

"Domme streken?" vraagt de kerstman onzeker.

het maar half vol. Hij heeft dit jaar zoveel lege
huizen op de wereld gezien. Niemand woonde er.

"Ja, jaar in jaar uit breng je met Kerstmis overal

Er brandde geen licht, er speelden geen kinderen.

op de wereld cadeaus rond. Ondanks je hoge leef- En dan waren er de huizen waar veel te veel mentijd vertrek je telkens fris en vrolijk. Maar hoe

sen woonden. Er werd hard gepraat en de kin-

kom je terug? Doodmoe, bekaf, versleten en uit-

deren maakten er ruzie. In die huizen kon de

geput. Koud en kleumend en met lege zakken. Je

kerstman nauwelijks gelukspoeder vinden.

bent en blijft een arme domme oude man."
Hij zucht en kijkt naar het vuur. Het mormel
Met lege zakken...? De kerstman veert op. "Nee!"

grijnst nog steeds. "Ja," zegt de kerstman. "Ik

roept hij. "De zakken voor de cadeaus zijn leeg,

was teleurgesteld. Maar als ik zuinig ben, heb ik

ja. Natuurlijk zijn die leeg. Maar de zakken van

genoeg poeder om er tot volgend jaar Kerstmis

mijn broek... Wacht!" De kerstman

van te genieten."

staat op en pakt een trommeltje van
de schoorsteen. Hij haalt het deksel

De kerstman zucht tevreden en begint

eraf en kijkt erin. Het is leeg, tot op de

zijn pijp te stoppen met wat geluks-

glimmende bodem. Dan grijpt hij met

poeder.

beide handen tegelijk in de zakken van
zijn broek. Hij haalt er iets uit dat alleen de kerstman kan zien en stopt het in de

"Heb je daar al die moeite voor gedaan," zegt het mormel spottend.

trommel. Hij pakt zijn pijp van de schoorsteen en
gaat weer zitten, met de trommel op zijn schoot.

"Het is meer dan je denkt," mompelt de kerstman

Hij moet ineens weer denken aan de woorden van nog voordat hij zijn pijp aansteekt. "Hun geluk is
zijn rendier: "Anders hoeft niet altijd slechter te

mijn geluk."

zijn." Een handvol zand lijkt ook weinig, denkt de
kerstman. Maar ga de korrels maar eens tellen...

Het mormel zwijgt. De wind fluit en huilt in de

Glimlachend kijkt hij naar het vuur. Hij knikt het

schoorsteen. De vlammen flakkeren hoog op en

kleine mormel boven de vlammen toe.

het hout knettert. Een grote wolk as vliegt de
schoorsteen in. Het mormel is verdwenen.

"Ik kom veel rijker terug dan ik ga," zegt hij. "Dit
jaar viel het wat tegen, maar toch... Ik ben rijk."

Boven de pijp van de kerstman kringelt een gouden sliert rook. De kerstman leunt behaaglijk ach-

"Laat je rijkdom dan maar eens zien!" roept de

terover. Wat een heerlijk kerstfeest, denkt hij te-

stem. Weer knikt de kerstman. Terwijl hij de

vreden. Mijn kerstfeest!

trommel openmaakt, zegt hij zacht: "Geluk is een
fijn poeder dat rond de kinderen zweeft. Uit elk

©kerstverhalen
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE
Het is inmiddels een traditie geworden dat de jeugd van VenL op pad gaat om rookworsten en balkenbrij te verkopen. Zo ook weer dit jaar! Ook is het mogelijk om een vrijwillige bijdrage te geven indien
u de jeugd van VenL wilt steunen. De opbrengst is weer bestemd om de kosten van het jeugdkamp zo
laag mogelijk te houden.
De prijzen van de rookworsten en balkenbrij zijn als volgt:

ROOKWORSTEN

PER STUK
3 STUKS

€ 3,50
€ 10,00

BALKENBRIJ

± 1 KG (vacuüm)
± 3 KG (vacuüm)

€ 6,00
€ 15,00

De rookworsten en de balkenbrij worden weer geleverd door Keurslager “De Adelaar”.
Is er (nog) niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestelling plaatsen, dan
kunt u contact opnemen met
jeugd@svvenl.nl of
John Overvelde (06-27108655) of
Ingrid Lieferink (06-18945187)
De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op

zaterdag 19 januari 2018 tussen 9.30 en 10.30 uur bij VenL.

Zijactief De Vecht
Zijactief de Vecht
Onze Kerstavond is op 19 december, zoals gewoonlijk bij de Groot. De avond wordt verzorgd door een
groepje leden, dus we laten ons verrassen. Deze avond is alleen voor leden en zij die zich hebben opgegeven krijgen een uitnodiging.
De eerste avond in het nieuwe jaar 23 januari is de Jaarvergadering.
Er zal vast een oliebol bij de koffie zijn.
Het meditatief moment zal verzorgd worden door Pastoor Hans Hermens. Daarna de gebruikelijke verslagen en bestuursverkiezing. Twee dames hebben te kennen gegeven na een lange periode te willen
stoppen. Wie voelt zich geroepen om een poosje mee te draaien in het bestuur? Kom eens vrijblijvend
een bestuursvergadering bijwonen. Het is misschien leuker dan u denkt.
Als alles lukt gaan we weer het jaarverslag via een PowerPoint presenteren.
Na de pauze verteld Willem Groot Zwaaftink uit Heeten ons over blinde geleidehonden. Daar hij zelf
ook blind is heeft hij veel ervaring en kan er dus boeiend over vertellen.
Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur en vooraf is er koffie en thee. Introducees zijn welkom.
Tot ziens
Groetjes Janny
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Wandelingen door G. Schipper
Een wandeling XII
We blijven nog even bij de Nachtegaal, want daar
was het vroeger een drukke nering. Een huishouden met vijf dochters en drie zonen. Een dochter
was getrouwd met K. Schenk van de papierfabriek.
Zoon Albert met Rieka Veldwijk en een dochter met
Tiemens, een schilder. De overigen bleven bij elkaar en pakten van alles aan. Twee zoons gingen
huisslachten en sjouwen met paarden en wagens
voor hun zwager Schenk, o.a. kolen, papier en
snippers rijden. Dat huisslachten deden ze graag ’s
avonds. Bij het afsnijden en inzouten kwam er altijd een goeie borrel aan te pas. De beide broers
stonden bekend als erg netjes. Ze kwamen ’s
avonds met het afsnijden met een schone broek en
kiel aan en met een schortje voor en dan meteen
vetprijzen.
Voor een varken slachten kregen ze 25 cent en
voor het afsnijden en inzouten 50 cent. Met dat
sjouwen, slachten en boeren, kwam er geld in de la
en daarvan gingen ze grond kopen.
In de jaren twintig werd er veel grond verkocht van
de Marken. De familie Buitenhuis was koper. Een
voorbeeld. Een stuk grond groot 1,18 Ha. kostte
hen 15 maal de canon, pacht, van fl 14,51 = fl
217,50. De heren Teunis Ockerse en Peter Veeneman, de eerste als buurtscholtis en de laatstgenoemde als Gezworene van het Zedelijk Lichaam
de Noordapeldoornsche Mark, regelden de verkoop.
Dit is gebeurd op 24 december 1928. De Akte is
opgemaakt door notaris Walter.
De familie Buitenhuis had de Verbrande Erve al
eerder gekocht. Dat was vroeger een moerassig
gebied, 3,20 Ha groot. De vorige eigenaar had het
al een beetje in cultuur gebracht door er singels en
sloten aan te leggen. G. Buitenhuis vertelde hierover dat er in een hele droge zomer brand heeft
gewoed door dat die brede sloten dicht gegroeid
waren met riet en luus, zodoende erg brandbaar.
Na de brand was het hele terrein zwart geblakerd
en zodoende is de naam “De Verbrande Erve” ontstaan. Het lag een 100 meter zuidelijk van de
Windmolen van Vorderman aan de Anklaarseweg,
momenteel het woonerf “Mignon”. De Schans heette de grond, die de familie Buitenhuis gekocht had
van de marken en lag, nu nog, noordelijk van de
Anklaarseweg – Vellertdijk, waar nu de opvangplaats is van het overtollige water van heel Zevenhuizen met als afvoer, de sloot langs de Vellertdijk.
Vermoedelijk is die sloot zo’n 400 jaar geleden gegraven om van die uitgegraven grond een dijk of
schans te maken. Om zich eventueel te kunnen
verschansen omdat in die tijd vanuit Deventer een
aanval op Apeldoorn werd ondernomen. Zodoende
is de naam “Schans” ontstaan.

Bart kreeg verkering met een zuster van de smid,
Smit van ’t Loo, die daar vroeger in Kolhoorn een
smederij had, in buurt van de Nachtegaal. In de
jaren dertig liep ik samen met iemand op de Anklaarse weg en kwam daar Bart en de meid tegen.
Ik zei tegen die persoon: “bij dat echtpaar zit het
nog wel goed, want ze lopen zo stevig gearmd en
dicht tegen elkaar aan”. Die persoon zei: “Ze zijn
niet getrouwd ze hebben al 28 jaar verkering”. Zo
ging dat vroeger. Als Bart ging trouwen, dan ging
de boerderij uit elkaar en dat wilden de broers en
zusters niet.
Al voor 1900 hadden ze een dagloner in dienst en
die ging op een keer met klachten naar de dokter.
De dokter zei na het onderzoek: “Je moet over een
maand maar eens terug komen en dan je water,
urine, meebrengen”. De man plaste elke keer in de
melkbus en toen de maand om was, liep hij met
twee volle melkbussen naar de dokter en die vroeg
dadelijk: “Heb je een flesje water meegebracht?”.
Waarop de man antwoordde: “Ja dokter ik had begrepen dat ik het van de hele maand mee moest
brengen. Ik heb twee bussen vol meegebracht, die
staan buiten op de kruiwagen”. De dokter en de
bezoekers gingen naar buiten en inderdaad daar
stond de kruiwagen met de twee melkbussen erop
en ze lagen allemaal krom van het lachen.

Terug naar herberg de Nachtegaal van Buitenhuis,
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
Wanneer u dit leest is Sinterklaas al weer vertrokken, zijn de kerstversieringen uit de kast gehaald en
zijn veel mensen druk met het voorbereiden voor de kerstdagen en de jaarwisseling.
In het dorpshuis hebben wij voor december en januari weer een aantal activiteiten gepland staan:
Woensdag 12 december: breicafé
Vrijdag 21 december: 2 x Bedrijven Kerstborrel en Lavanda kerstworkshop (vol)
Zondag 30 december : Lichtjes tocht
Nieuwjaarsnacht 31 dec.- 1 jan. Start van het nieuwe jaar. Kom gezellig een drankje doen in het café.
Het Dorpshuis is geopend van 01.00 tot 04.00 uur.
Vrijdag 4 januari: Nieuwjaarsborrel voor alle Beemtenaren. Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte
welkom.
Vrijdag 11 januari: Popquiz. Geef je met een team op! Dit is leuke gezamenlijke activiteit voor buren,
vrienden of collega’s en je kans om je muziekkennis te testen!
Woensdag 9 en 23 januari: breicafé.
En tussendoor verzorgen we nog een aantal feesten ☺
NIEUW: Op dinsdag 26 februari, 26 maart en 30 april organiseren we samen met Artpub een aantal
“Dikke Dames” schilderworkshops in Ons Huus. Bij voldoende deelname volgen er uiteraard meerdere
data! Leuk voor een gezellig avondje met vriendinnen of vrijgezellenfeest! De onderwerpen welke geschilderd kunnen worden volgen nog.
Hieronder een paar voorbeelden om een idee te krijgen wat er zoal geschilderd wordt tijdens zo’n workshop.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2019!
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 in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag vanaf 19.00 uur
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag vanaf 19.00 uur
Vrijdag afhankelijk van activiteiten
Zaterdag en Zondag vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur
Cafetaria geopend: Zaterdag en Zondag van 17.30 uur tot 19.00 uur
Eetcafé geopend: Zaterdag en Zondag van 17.30 tot 19.30 uur.
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk!
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 – 2728 4949 (PS 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
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk:
December 2018:
09
16
23
24

dec.
dec.
dec.
dec.

25 dec.
31 dec.

10.00
10.00
10.00
22.00

uur
uur
uur
uur

Dienst met Ds. Mevr. I. de Zwart, Deventer
Dienst met Dhr. E. Fokkema, Twello
Dienst met Ds. J. ter Avest, Arnhem
Kerstnachtdienst met dhr. G. Bloemendal, Apeldoorn
met begeleiding van het koor “Seven Up” uit Apeldoorn
10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst met begeleiding van
het gospelkoor “The Spirit”, Doornspijk
19.30 uur Oudjaarsavond-viering, met ds. D. Luijmes, Putten

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

Januari 2019:
06 jan*
10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst, medewerking
van het muzikale trio: Ton Schimmel, Ansjelien
Schimmel en Hans Grotenberg
13 jan.
10.00 uur Dienst met Dhr. E. Fokkema, Twello
20 jan.
10.00 uur Dienst met Ds. J. ter Avest, Arnhem
27 jan.
10.00 uur Dienst met Ds. K. Bulens, Apeldoorn
*Op 6 januari wisselen we aan elkaar zoals gebruikelijk Nieuwjaarswensen uit, onder het genot van koffie, thee of frisdrank met uiteraard de
befaamde “Beekman” oliebollen erbij.
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.
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Collecten
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2018
Van 3 tot en met 8 september zijn de collectanten op pad geweest voor de jaarlijkse huis aan huis collecte. Deze heeft in Beemte Broekland € 1.365,58 opgebracht. Dit is meer dan vorig jaar.
Namens het KWF dank ik u hartelijk voor uw bijdrage. Ook dank ik hierbij de collectanten voor hun
inzet.
Met vriendelijke groet,
Mariska Disbergen
Wijkhoofd KWF Beemte Broekland

WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 114 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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Bredeschool Antonius de Vecht
Kinderen uit de Vecht ontdekken hun talent!
Kiezen voor drummen, kickboksen of toch liever voor een heilig hoofd van speksteen maken?
Op de Antoniusschool leren kinderen door te ontdekken en te doen. Meerdere keren per jaar zijn er
speciale ateliers, waarbij je zélf mag kiezen wat je graag wilt leren. Op donderdag 8 november was de
presentatie waar kinderen konden laten zien wat ze de afgelopen periode geleerd hadden.
De ateliers werden gegeven door de leerkrachten, maar ook veel gastdocenten bezochten de school in
de Vecht. Zo was er acteren voor kleuters door een dramadocente, liet een muziekdocent de kinderen
drummen op elektrische drums en leerde een groepje Picasso’s in de dop schilderen van een echte
kunstenares. De hockeygroep reed wekelijks naar de hockeyvelden van VHC Twello met twee sportieve
vaders. Juf Karin werkte vroeger in een restaurant en en leerde de kinderen van alles over koken en
etiquette. Ook werden er prachtige robots van hout gemaakt en échte robotjes aangestuurd in het programmeer atelier van Juf Annemiek.
In de ateliers ontdekken kinderen dat je kunt leren op verschillende manieren, verschillende plekken
en in verschilende contexten. Dit prikkelt ze en daagt ze uit om nieuwe dingen ook te durven leren.
Kinderen hebben 100 talen om zich uit te drukken, te verwonderen en te ontwikkelen. Daarom heeft de
Antoniusschool verschillende, functionele leer-en werkplekken binnen en buiten de school en zit je
nooit de hele dag op een plek. Kinderen kunnen zich in hun eigen tempo en niveau ontwikkelen en ontplooien en er is veel aandacht voor verschillende leerstijlen van kinderen. Er bestaat meer dan alleen
de bovenste 4 centimeter van een kind en leren op verschillende manieren is in de Vecht heel gewoon.
Na de Sint en Kerst periode mogen de kinderen in januari weer een nieuw atelier kiezen.

Atelier Zeepsteen

Wist je dat zeepsteen een heel bijzondere steen is? Wij
(Indy, Marinde, Kelsey, Brian, Nick, Rens, Lara, Gwen,
Eva en Nicky) hebben de afgelopen zes weken gewerkt
aan een hoofd van zeepsteen. De eerste les kregen we
een rondleiding op de boerderij van onze lijder Volkert
de boerderij heet: Erve Eme in Zutphen. De tweede les
hebben we rond gemaakt en ervoor gezorgd dat hij kan
staan. De derde les hebben we de neus gemaakt. De
vierde les hebben we de mond en de ogen gemaakt. De
vijfde les hebben we hem geschuurd en gepolijst. De
zesde les hebben we gepresenteerd.
Wist je dat zeepsteen een hele bijzondere steen is. Ze
hebben een lange weg door de zee gemaakt. Wist je dat
het miljoenen jaren duurt tot een zeepsteen ontstaat?
Wij vonden het een heel leuk atelier!!
Geschreven door Indy, Marinde en Kelsey

Atelier Ozobot

Wij hebben met ons atelier gewerkt met Ozobot.
Ozobot is een robotje die kleuren kan lezen, je
kunt die kleuren in hem programmeren door
kleurcodes aan hem te leren bijvoorbeeld;
groen – rood – groen – rood is rondjes draaien
of rood – blauw – groen is superturbo. Je kunt
hem ook programmeren op de computer en
hem zo laten dansen. En met al die kleurcodes
hebben wij een parcour gemaakt. Onze moeders hebben het gezien en vonden dit heel interessant om zelf ook te doen. We hebben ook
nog wat dingen gedaan op Bomberbot.nl dat is
een site waar je een robot de goede kant op
moet sturen, en zo kon je levels vrijspelen, en
levels maken voor vrienden.
Geschreven door : Martin Van Riessen en Loes
Overvelde
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Bredeschool Antonius de Vecht
Elektrische drums
Wij hebben gekozen voor elektrisch drummen.
les 1. toen hebben we ritmes geoefend en
leerde we de eerste noten.
Les 2. toen hebben we geprobeerd liedje te
doen.
Les 3. Toen leerde we de eerste liedjes de titel
van de liedjes: I want to break free, home.
Les 4. Oefende we de liedjes van de vorige les
In de eerste les hebben we de ritmes geoefend. Daarnaast hebben we ook de noten geoefend. In de les daarna hadden we liedjes
geoefend onder anderen Home, I want to
break free.
En de les erna liedjes van de vorige les geoefend en gingen we weer verder op de kaart.
Geschreven door: Joep, Sam en Sem
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V&L JO12 HEEFT ONVERGETELIJK TEAMUITJE
Op woensdag 31 oktober genoot het jo12voetbalteam van V&L een teamuitje naar de Johan
Cruijff Arena voor de bekerwedstrijd AJAX – GO
AHEAD EAGLES.
Door de goed geslaagde worst- en balkenbrijverkoop door de kinderen vorig jaar zat er namens
V&L wat extra geld in kas en dit mocht besteed
worden aan een voetbal-gerelateerd uitstapje. Om
17.00 uur vertrokken ze richting hun eerste tussenstop, traditioneel voor Ajax supporters op weg
naar de Arena, een restaurant met een gele “M” te
Barneveld.
Na een teamfoto voor het stadion gemaakt te
hebben konden ze dan eindelijk naar binnen. Omdat het nog mooi rustig was kon het jeugdteam
nog gauw even van de plek af en bij de spelerstunnel de spelers onder luid gejuich welkom heten.
De camera’s van FOX had de V&L-ers ook gespot
en minutenlang waren de jongens (en meisje) te
zien op het grote scherm in het stadion. Als klap
op de vuurpijl kwam de technisch directeur Marc

Overmars nog langs lopen en bij het horen en zien
van de naam V&L en De Vecht mochten ze spontaan met hem op de foto. Superleuk!
Dan de wedstrijd. Ajax was heer en meester tot
vreugde van de jeugdspelers maar tot grote ontsteltenis van de trainers. De eerste helft zaten ze
aan de kant waar de doelpunten vielen en konden
alles mooi zien. De tweede helft werd vooral gevuld met vliegtuigjes gooien en heeeeeeel hard
meezingen met de klassiekers van de F-side.
(Amsterdam, is poep op de stoep en lalalalalala……)
Uiteindelijk won Ajax verdiend met 3-0 en na het
laatste fluitsignaal konden ze nog weer kort bij het
veld gaan staan om wedstrijdballen te bemachtigen of op de foto te gaan met de spelers. Dit is
uiteindelijk gelukt en sommigen hebben een mooie
selfie met Donny van de Beek of staan op de foto
met Jeroen Veldmate van de Eagles.
Moe, laat, maar zeer voldaan kwam het gevolg
weer terug uit Amsterdam en werd er nog lang
over deze fantastische avond na gedroomd.
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PCBO De Diamant Beemte
Verkoop oliebollen en appelbeignets

TE KOOP
HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS
GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ VAN DER WAL EN JOLINK
De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 5 stuks en kost € 5,00.
De appelbeignets (appelschijf in bladerdeeg uit de frituur en gedecoreerd met kaneelsuiker) zijn per
stuk te koop en kosten € 2,00 per stuk.
Bestellen kan via onderstaande bestellijst of even een belletje naar Gerdien van der Mik
055-3015566 / 06-38229612 of Miranda Hofman 06-10921520 of Nanda van Welie 06-24437298. U
kunt deze lijst inleveren bij basisschool ‘De Beemte’. De uitlevering van de oliebollen en appelbeignets
zal plaatsvinden op zaterdag 29 december tussen 9.30 en 10.30 uur op school. Indien u niet in de gelegenheid bent deze zelf op te halen, zorgen wij ervoor dat ze bij u thuis worden afgeleverd!
Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer wat extra’s te kunnen geven. Alvast bedankt! Tenslotte wensen wij u nog prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond
2019.

Naam
Adres

Telefoonnummer

Aantal zak- Aantal
jes oliebol- appellen
beignets
á 5,- per á 2, -p.st.

De Ratelaar - december 2018 - Pagina 42

Bedrag
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