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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1
Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant - Beemte
We zijn het jaar gelukkig samen met alle kinderen, ouders en team gezond begonnen. Als school wensen we alle buurtbewoners en lezers van
de Ratelaar een heel gezegend, gezond en liefdevol 2018!
Op de Beemte heeft juf Monique aangegeven dat zij een andere baan
heeft aangenomen. Per 1 maart 2018 zal zij beginnen als directeur op basisschool De Oase, in Twello.
Zij gaat hiermee een nieuwe uitdaging aan. De procedure om een goede vervanger voor juf Monique te
vinden is al in gang gezet. We zoeken naar iemand die goed past binnen het positieve klimaat van de
Diamant. We hebben er vertrouwen in dat we hierin slagen.
Uiteraard wordt er een moment van afscheid gepland, en worden ouders op de hoogte gebracht als er
een opvolger is gevonden.
Het onderwijs is constant in verandering. Het is belangrijk dat je als school deze veranderingen kritisch
volgt, en je afvraagt wat dit voor jouw school betekent. Wij leggen de ontwikkelingen ook naast de
schoolontwikkelingen en kijken per jaar wat we aan scholing willen inzetten. Dit
jaar hebben we, zoals tijdens de informatieavond is vermeld, scholing m.b.t.
woordenschatonderwijs. Op 8 januari jl. hebben we daar de laatste scholing van
gehad. De komende periode zullen wij onze scholing m.b.t. het ‘zelfsturend leren’ oppakken. Het leuke van het onderwijs is dat we nooit stil hoeven te zitten.
Gebedsgroepje
Het gebedsgroepje van de Diamant Beemte is nog altijd actief! Eens in de zoveel
weken komen ouders bij elkaar om voor de kinderen, ouders, en het team te
bidden. U bent van harte welkom om het gebedsgroepje te komen versterken!
Voor meer informatie kunt u terecht bij Miranda Hofman. Moeder van Loïs, Jonathan en Daniël.
Sinterklaas op PCBO De Diamant-Beemte
Het feest van Sinterklaas was mede dankzij 'Ons
Huus', de OR en het bezoek van Sinterklaas en twee
van zijn Pieten een groot succes. We hebben samen
een fantastische dag mogen beleven.
Serious Request
De kinderen van de Beemte hebben ongelooflijk
hard hun best gedaan om geld in te zamelen voor
Serious Request. We hebben o.a. een sponsorloop gehouden, onder leiding van juf Remke, en aansluitend een fancy fair georganiseerd. De OR heeft ondersteund met de verkoop van
hapjes en drinken. Wat leuk
dat er zoveel ouders, opa’s en
oma’s aanwezig waren! Kinderen hebben ook individuele
acties opgezet. Bijvoorbeeld de
verkoop van eigen gebakken
cupcakes, bonbons, zelf versierde waxinelichthouders, e.d.
We zijn dan ook heel trots op
alle kinderen, die samen een
bedrag bij elkaar hebben gebracht van totaal 1.879,91
euro!!! (dit is inclusief de
sponsorloop en het geld dat
sommige kinderen zelf bij het
Glazen Huis hebben ingeleverd). Een aantal kinderen,
ouders en juf Eliza hebben het
geld naar het grote glazen huis
op het marktplein gebracht.
Hier zijn leuke foto’s van te
zien op facebook!
Zie verder
pagina:19
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief)

Sociaal werkster

Spreekuur in “Ons Huus” iedere eerste woensdag van de maand (in de even
weken) van 13:30 -15:30. Tel: 088-784 6464 of 06 25009728.
E-mail: h.mook@stimenz.nl

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda

9,10,11-02 Carnaval De Groot
15-02 Jaarvergadering OVBB Ons Huus
16-02 Rock Solid
07-03 Stampottenbuffet Aktief Ons Huus Groep
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Beste lezers,
In de winter en het begin van de lente bestaat er een grote kans op hoogwater in de Nederlandse rivieren en langs de kust. Op de voorpagina staat een mooie foto van het hoge water bij Welsum.
Jammer genoeg moeten wij u mededelen dat Miek van den Pangaard ons trouwe redactielid er na tien
jaar mee stopt. Zie onderstaand stukje “Wisselingen”. Namens de overige redactieleden danken wij Miek
voor al haar inzet en inspiratie van de afgelopen jaren.
En dan “de Zomer in Gelderland”. Op 10 augustus komt tv Gelderland met haar radio en televisieploeg
naar Beemte Broekland. Op het feestterrein achter het Dorpshuis gaat dit spectaculaire evenement
plaats vinden. De organisatie hoopt natuurlijk op veel hulp, publiek, reclame enzovoort. Mooi dat ons
dorp ook eens op de kaart komt te staan!
Ook een belangrijke oproep van Dorpshuisvereniging Ons Huus om te stemmen. Ze willen graag zoveel
mogelijk geld ontvangen voor het opknappen van de kelder in het Dorpshuis. Het moet een plek worden
waar de jongeren uit onze buurt lekker kunnen chillen. Maar ook kan de kelder voor andere activiteiten
gebruikt worden. Dus ga naar www.helpnederlandvooruit.nl en typ uw postcode in. U ziet het initiatief
dan direct in beeld. Vergeet niet uw stem te bevestigen via uw e-mail!
Wilt u ons helpen als nieuw redactielid? Neem gerust contact met ons op, of sluit eens aan bij een vergadering om te kijken of het iets voor u is.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens de redactie,
Marjan van Assen.

Wisselingen.

Dit is het laatste bericht van mijn hand als redactielid van de Ratelaar.
Sinds het meinummer in 2008 zit ik in de redactie; een periode waar ik met
veel plezier op terug kijk! Maar na bijna 10 jaar wordt het tijd de pen door
te geven aan iemand met weer nieuwe frisse ideeën en inspiratie. Ik wens
de redactie en lezers veel plezier en succes voor de toekomst!
Hetzelfde geldt voor het organiseren van het Rondje Beemte, voor het eerst
gehouden in 2006.Wat heb ik sindsdien leuke, enthousiast en creatieve
Beemtenaren en Broeklanders leren kennen! Ik hoop nog altijd dat daar een
creatieve club uit voort komt!
In 2016 heb ik al veel hulp gekregen van de groep vaste deelnemers. Uit
die groep is een prima opvolgster bereid gevonden mijn rol als aanspreekpunt, ‘starter’ en het pr gebeuren over te nemen: Wilma Kleiboer.
U hoort van haar in de volgende Ratelaar!
Natuurlijk blijf ik met het Rondje verbonden. Maar dit jaar niet als deelnemer.
Dit jaar ga ik ‘m eindelijk eens zelf fietsen!
Miek van den Pangaard

Bij de lezer 2018
Di 6 + wo 7 febr
Di 6 + wo 7 maart
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

Het redactieteam bestaat uit:

2019

Marjan van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 5 febr + wo 6 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Februari 2018 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland
De Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland wil ook het komende jaar weer klaar staan voor
onze buurt en ook de nodige activiteiten organiseren. Zo komt onze jaarvergadering er binnenkort
weer aan, zie onderstaande uitnodiging. Op 21 november zijn Ilona en Helga aanwezig geweest op een
dorpenplatform in Radio Kootwijk. Dit is een overleg met de Gemeente samen met alle dorpen die bij
de Gemeente Apeldoorn behoren.
Op 12 januari was er een overleg tussen de Buurt- en Belangenvereniging, de Dorpshuisvereniging
“Ons Huus” en de gemeente Apeldoorn. Wethouder Nathan Stukker bezocht het Dorpshuis samen met
Steven Gerritsen, Peter Mensink, Sjoerd de Boer en een stagiaire. Op zo’n ochtend passeren van allerlei onderwerpen de revue. Het Dorpshuis, verkeersveiligheid, woningbouw, jongerenwerk, senioren,
wijkagent etc. Het is belangrijk dat de Gemeente Apeldoorn ook goed op de hoogte blijft wat er speelt
in Beemte Broekland.
Binnenkort gaan we alle 65 plussers uitnodigen om naar het Dorpshuis te komen op 22 februari. Onder
het genot van een heerlijke maaltijd willen we met elkaar in gesprek komen. Deze avond wordt in nauwe samenwerking met Gemeente Apeldoorn, Stimenz en de Politie georganiseerd. Yvette Velthorst,
wijkagent voor onder andere Beemte Broekland, neemt ons mee in actuele ontwikkelingen in de omgeving en verteld meer over haar maandelijkse aanwezigheid in “Ons Huus”. Helene Mook (Stimenz) is
ook maandelijks aanwezig in “Ons Huus”. Zij vertelt over manier van werken rond zorg en welzijn in
ons buitengebied. Van u horen we graag welke behoefte er leeft onder de groep boven de 65 jaar. Momenteel wordt de seniorensoos vanuit de Buurt– en Belangen Vereniging georganiseerd.
Wij houden u het komende jaar ook weer op de hoogte over onze bezigheden en wilt u meepraten dan
bent u natuurlijk van harte welkom.
Wij nodigen u, inwoners van Beemte Broekland, van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering. Met o.a. het financieel jaarverslag en een verslag van de activiteiten waar we ons het afgelopen
jaar allemaal voor ingezet hebben. Ook komen we graag in contact met buurtgenoten die een rol in het
bestuur willen spelen.
We hebben weer drie mooie prijzen die we gaan verloten onder alle aanwezige leden deze avond. En
natuurlijk aansluitend weer onze traditiegetrouwe BINGO met ook natuurlijk weer fantastische prijzen.
We zien u graag op 28 maart a.s. om 20.00 uur in het Dorpshuis Ons Huus.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging
Saco, Ilona, Helga, Wilma en Marjan
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Dorpshuisvereniging Beemte Broekland
Twintig achttien
Het blijft mij persoonlijk fascineren dat we allemaal wél, bijvoorbeeld, negentien drieënzeventig
zeggen en nu massaal tweeduizend achttien zeggen in plaats van twintig achttien wanneer we het
over het jaar 2018 hebben. Maar goed… hoe dan
ook: 2018 is begonnen en wij wensen u allen alle
goeds voor twintig achttien en we hopen dat ook
voor Ons Huus tweeduizend achttien een mooi
jaar zal zijn. Het dorpshuis zat Nieuwjaarsnacht al
direct goed vol met buurtbewoners die elkaar een
gelukkig nieuwjaar wensten. Een goed begin dus.
En ook wij zijn goed begonnen!
Het eerste bericht dat in onze digitale brievenbus
binnenkwam was al een goed bericht. We hebben
ons vorig jaar aangemeld voor de ‘Help Nederland
vooruit-campagne’ van de ING. Het ING Nederland
fonds steunt mensen en bedrijven die het initiatief
nemen Nederland vooruit te helpen nu de overheid
zicht terug trekt en meer verwacht van andere
partijen in de samenleving. Alle buurtverbeteraars
van Nederland konden zich aanmelden voor een
bijdrage uit dit fonds. Ons initiatief is geselecteerd
en wij zijn uitgenodigd om op 10 maart een bedrag in ontvangst te nemen op het ING-kantoor in
Apeldoorn. Het bedrag dat we uiteindelijk ontvangen hangt af van de hoeveelheid stemmen die wij
krijgen. De winnaar ontvangt € 5000. De
‘verliezer’ alsnog een bedrag van € 1000. En u
raadt het al: wij roepen u hierbij op om ook digitaal te stemmen. Op het moment dat ik dit schrijf
is de stemlink nog niet bekend. Zodra deze bekend is vermelden wij deze alsnog in de Ratelaar
en we publiceren deze natuurlijk ook op Facebook!
Als u nieuwsgierig bent voor welk initiatief wij een
geldbedrag ontvangen: dat kunt u terugvinden via
de stemlink! En: in een volgende Ratelaar hierover
ook zeker meer.
Zoals we al vaker geschreven hebben: het werk
van het bestuur draait heel regelmatig om het binnen harken van geld. We hebben nu eenmaal geld
nodig om het dorpshuis draaiende te houden; om
het pand te onderhouden en aantrekkelijker te
maken en om activiteiten te kunnen organiseren.
Dat weet de gemeente Apeldoorn ook en op 12
januari ’s ochtends kregen wij weer veel tips over
welke subsidiebronnen we aan zouden kunnen boren. Wethouder Nathan Stukker, stadsdeelmanager Steven Gerritsen, Sjoerd de Boer van de afdeling Wegenbeheer en coach/coördinator Peter
Mensink bezochten die ochtend Ons Huus en het is
leuk om te horen dat ze enthousiast zijn over hoe
Ons Huus er nu bij staat, over de sfeer in Ons
Huus en over alle initiatieven. Het is goed en fijn
om te merken dat ze achter ons staan en ons,
waar ze kunnen, willen helpen en met ons meedenken.
Op 12 januari ’s avonds werd de eerste popquiz uit
de geschiedenis van Ons Huus gehouden. Deze
werd door ons georganiseerd in het kader van een
marketingtraining die Mettie en Martine gevolgd
hebben. Het was een groot succes; maar liefst 13
teams waren aanwezig en de sfeer was supergoed! We ontvingen veel enthousiaste reacties en

we hebben al besloten dat dit niet de laatste keer
zal zijn dat er een popquiz wordt georganiseerd!
En wat kwam er verder ook alweer ter tafel….?
We hebben onder andere meegedacht met Frits
Bouwmeester. Hij gaat er, in eerste instantie samen met 9 andere buurtbewoners, voor zorgen
dat Beemte Broekland komende zomer te bewonderen is in het programma Zomer in Gelderland
van Omroep Gelderland. Elders in deze Ratelaar
leest u daarover veel meer.
We hebben besloten dat er iets aan de verlichting
op het podium moet gebeuren en de daad is vrijwel direct bij het woord gevoegd; er hangen nieuwe theaterlampen en de overige (kapotte) lampen
zijn vervangen door Ledlampen.
En we zijn bezig met de kelder. Een beamer en
een scherm hebben we al. Maar we hebben ook al
bedacht wat we verder nog nodig hebben om die
kelder geschikt voor gebruik te maken en hoe we
dat allemaal gaan bekostigen. We hebben het, op
papier, al bijna rond. We blijven u op de hoogte
houden! Het dorpshuis wordt steeds mooier – let
maar eens op!
Graag tot ziens in 2018 in het dorpshuis!
Groet,
Mettie, Martine, Henk, Arnold en Jacintha

'Wethouder Nathan Stukker tijdens zijn
bezoek aan Ons Huus'?!?
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Helpt u mee?
U moet er wel even een beetje moeite voor doen maar u doet ons en de jeugd er een groot plezier mee!
Met hulp van de ING én uw stem kunnen we de kelder gaan opknappen voor de jeugd. Stem op ons! Hoe
meer stemmen, hoe meer kans we maken op een donatie van € 5.000 van het ING Nederland fonds. Via
deze stemlink kunt u makkelijk stemmen: www.helpnederlandvooruit.nl/doel/dorpshuisvereniging-onshuus of ga naar de website : www.helpnederlandvooruit.nl en typ uw postcode in; u ziet ons initiatief
dan ook direct in beeld.
Vergeet niet uw stem in de mail te bevestigen en let op: de bevestigingsmail kan in uw spambox komen.
Dank u wel voor uw stem!
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Zomer in Gelderland in Beemte Broekland
Kent u het programma de Zomer van Gelderland
van omroep Gelderland? In augustus trekt Angelique Krüger dan met haar hele crew voor de 9e keer
door de provincie langs 15 verschillende Gelderse
plaatsen. Dit jaar zetten wij BEEMTE BROEKLAND
op de kaart! Wij doen mee. Op vrijdag 10 augustus
tijdens het Oranjefeest vindt de uitzending plaats
vanaf het feestterrein aan de Beemterweg achter

dere een bouwwerk gemaakt worden, maar ook is
er een parade waarin alle verenigingen, school,
kerk enzovoort zich kunnen presenteren. Dus alle
hulp is welkom voor het bouwen, schilderen of
eventueel kleding naaien en materiaal verzamelen,
enzovoort.
De dorpen en steden kunnen maximaal 1000 euro
verdienen door opdrachten uit te voeren. Dat geld
kan worden besteed aan een lokaal goed doel. Het
opkomstpercentage van het publiek en het aantal
stemmen via de app tellen mee voor de puntentelling. De winnaar mag zich een jaar lang het mooiste dorp van Gelderland noemen.

Er hebben zich spontaan al diverse mensen opgegeven om zich in te zetten op deze dag. Wilt u ook
helpen? Geeft u zich op want we hebben buiten het
Dorpshuis “Ons Huus”.
team minimaal 40/50 personen nodig om te helpen.
Er wordt een team samengesteld van 10 personen. Opgeven kan bij Frits Bouwmeester via e-mail fritsDeze 10 personen verzamelen een achterban aan
bouwmeester@gmail.com of telefoonnummer 06hulp. In de ochtend wordt een opdracht bekend ge- 83551109.
maakt die ze samen die dag voor de opname moe- Laten we er samen een fantastische dag van maten uitvoeren. Voor deze werkzaamheden zijn vele
ken. Beemte Broekland dut ut!
handen nodig van jong tot oud. “Dus plan uw vakantie goed dit jaar”. Deze dag moet er onder an-
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PCBO De Diamant Beemte 2
Kerstviering
Op woensdagavond 20 december hebben we onze kerstviering in de Wilhelminakerk in de Beemte gevierd. Wat is het leuk en fijn om met alle kinderen en hun familie bij elkaar te zijn om kerst te vieren!
Elk kind heeft een aandeel gehad en straalde op zijn/haar eigen manier. Aansluitend werd er koffie,
thee, limonade en warme chocomelk geschonken. Heel sfeervol om zo samen het kalenderjaar af te
sluiten!

Cito’s
Terwijl de juffen en meester druk bezig zijn met het afronden van de portfolio’s, zitten de kinderen ook
niet stil. Er wordt geconcentreerd gewerkt aan de citotoetsen. 2x per jaar worden deze afgenomen om
te zien hoe de kinderen ervoor staan t.o.v. hun
leeftijdgenoten op landelijk niveau. De meeste
kinderen vinden deze toetsjes heel leuk om te
doen.
Goed bezig kanjers!
Rico Rustig
Eerder dit schooljaar hadden we al bezoek van
Nicolet Net. Zij hielp ons om het doel: “Een
opgeruimde school” te behalen en behouden.
Nu heeft ook Rico Rustig een plekje op onze
doelenberg opgeëist. Hij wil ons helpen bij het
behalen en behouden van het doel: “Op de
gang lopen we rustig en zijn we stil.” Als hij de
top van de berg heeft bereikt gaan we dit uiteraard weer uitgebreid vieren met elkaar.
Helpt iedereen mee?
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PCBO De Diamant Beemte 3
Opening kleuterschuur
Iedereen heeft vast wel meegekregen dat er eind 2017 brand gesticht is in de schuur achter onze
school. Heel lang is eraan gewerkt om alles weer netjes te maken. We hebben een nieuw dak gekregen, er is veel houtwerk vervangen, de schuur is opnieuw geschilderd en…. WE HEBBEN NIEUWE KARREN, TREKKERS EN FIETSJES!!! Vorige week was het dan eindelijk zover. Juf Monique vertelde even
kort wat er allemaal was gedaan en toen mochten Djoeke en Nikki, samen met meneer Ron (die zich
hier heel hard voor heeft ingezet), de schuur openen en het lint doorknippen. Vervolgens mochten alle
kinderen uit groep 1/2 op een kar, trekker of fiets stappen en in een optocht naar het plein om daar
een rondje te rijden. Wat zijn we hier ontzettend blij mee! We willen iedereen die hieraan heeft meegeholpen, ontzettend bedanken voor zijn/haar inzet.

Van onze groep 8 redactie: ASK
We zijn naar het ASK geweest op dinsdag 28 november. Het heette
Ali baba en de 40 rovers. Het ging over een meisje die verlieft was.
Ze heet Morkiana en ze was een slavin. Ze hield heel veel van Ali Baba en daarom ging Ali Baba haar vrij kopen. Hij had niet genoeg geld
om haar te kopen, dus moest hij sparen. Hij was met een ezeltje en
die hoorde de rovers aan komen en dus moeten ze snel weg. Ze
hoorde het wachtwoord: Sesam open u! Ze gingen snel kijken wat er
in de grot lag. Het was geld waard dus toen kon hij Morkiana vrijkopen.
Gemaakt door Chantal en Loïs

Sinterklaas
Op maandag 4 December kwam sinterklaas zoals elk jaar weer bij ons op bezoek in de
Beemte. We stonden buiten keihard te zingen maar de Sint kwam nog steeds niet, na
een tijdje kwamen er 2 pieten ze zeiden dat Sinterklaas nog aan het ontbijten was. We
liepen met z’n allen naar Dorpshuis Ons Huus. En daar was hij aan het ontbijten. Daarna
gingen we naar school en begon eindelijk het feest van Sinterklaas. Elke klas had een
dansje of een liedje ingestudeerd en dat hebben we laten zien. Daarna kwam de Sint in
de klas en gaf de klas cadeautjes, groep 6/7/8 begon met de surprises en na de pauze
was hij nog even bij de bovenbouw maar daarna was het al bijna middag en ging hij
weg. In de middag deden we spelletjes.
Gemaakt door Maaike en Lotte
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PCBO De Diamant Beemte 4
BSO de Diamant Beemte
Sinds de start van dit schooljaar is er bij PCBO De Diamant Beemte een BSO! Op de maandagmiddag,
dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn kinderen van harte welkom om bij onze BSO te komen spelen
en hun vrije tijd gezellig door te brengen.
Bij BSO de Diamant Beemte gaan opvang en onderwijs hand in hand. De onderwijsassistent werkt tevens als pedagogisch medewerker na schooltijd en is daarmee de verbindende schakel in de doorgaande lijn en overdracht. Bekend en vertrouwd voor ouders en kinderen. De BSO sluit aan bij het thematisch werken van het onderwijs en de activiteiten die aangeboden worden vloeien voort uit deze thema’s en sluiten aan bij schoolactiviteiten. Samen met de kinderen bepaald de medewerker hoe de BSOmiddag wordt ingevuld en welke materialen hiervoor nodig zijn/aangeschaft moeten worden. Op die
manier hebben kinderen zelf invloed in hun vrije tijd invulling. De BSO maakt gebruik van het speellokaal en deelt deze ruimte met het onderwijs. Het is een knusse ruimte met een stamtafel, gezellige zithoek en diverse speelhoeken. De buitenruimte is groot en gevarieerd. Ook de omgeving van school
leent zich voor genoeg ontdekvertier passend bij ons gedachtengoed van natuurlijk buitenspelen! Tijdens de vakanties en schoolvrij dagen vindt de opvang centraal plaats bij De Toermalijn in de nieuwbouwwijk Zuidbroek. Daar komen alle kinderen van de drie locaties van basisschool De Diamant tijdens
deze vrije dagen samen om te spelen en elkaar te ontmoeten. Een mooie meerwaarde! Kortom: een
knusse locatie in het groen waar genoeg is te doen!
Op donderdag 26 oktober hebben we de locatie feestelijk geopend met een vriendjes/ vriendinnetjes
feest. Hieronder een foto impressie!
Het was een oergezellige middag waar kinderen uit de buurt massaal op afkwamen. Er werd geschminkt, glittertattoos gezet, een lego en techniek workshop aangeboden en de kinderen konden met
een lekker versnapering ook plaatsnemen aan de herfst knutsel tafel. Vanwege het succes zullen we
volgend jaar weer een vriendjes / vriendinnetjes middag organiseren op de locatie. Houdt u de berichten in de gaten!

Nieuwsgierig geworden
naar Doomijn? Kijk op
www.doomijn.nl voor meer
informatie. De manager
van de locatie is Jessica
Rattink. Hieronder haar
contactgegevens:
Jessica Rattink,
Manager kinderopvang,
06 47133177,

j.rattink@doomijn.nl
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Wandelingen door G. Schipper
Een wandeling 6
Met wandeling zes komen we bij de Papegaaibrug
waar volgens “Vroeger op de Veluwe” vermeld
stond dat bij de familie Angelier een herberg is geweest en dat de boerderij in 1918 is afgebroken
omdat het Kanaal verbreed moest worden. Volgens
mij is het in 1928 geweest want ik weet nog goed
dat de oude boerderij tussen het Kanaal en de Grift
stond. Als je daar vroeger voorbijkwam zag je er
grote zeugen op het erf lopen die zo uit het Kanaal
dronken.
We verplaatsen ons nog even naar de Beemte want
daar gebeurde het volgende.
Zo’n stuk of vijf jongens van 10 tot 12 jaar hadden
een wespennest gevonden. Dat nest moest opgeruimd worden. Vroeger heb ik ook eens meegedaan
met het opruimen van zo’n nest. Wij brandden het
uit, maar bij het aansteken kwamen de wespen al
direct het nest uit en die staken ons dan verschrikkelijk. Ik ging naar huis om een koud mes op de
bulten te leggen, dat verzachtte de pijn enigszins.
Die jongens van de Beemte hadden er iets anders
op gevonden. Een van de jongens, de aanvoerder,
zei: “Morgen is het zaterdag en dan drinken we net
zoveel water als we op kunnen, zodat we een goed
gevulde blaas hebben”. Die zaterdag gingen de
spuiters op weg. Het nest was gauw gevonden. Ze
gingen rondom het nest staan en gaven gelijk wa-

ter. De wespen vlogen direct op de jongens af en
staken ze overal. Een kreeg een steek in zijn spuit
en sprong een gat in de lucht van de pijn. Het was
ook geen plek om een koud mes tegen aan te houden. Die jongens van de Beemte waren weer wat
wijzer geworden, dus de bijen, wespen en hommels
werden voorgoed met rust gelaten.
Ergens op de Beemte bij een boerderij stonden
nogal wat fruitbomen. Een appelboom daarvan
stond vlakbij een raam. Voor dat raam zat altijd
een oude tante om op te passen dat de knecht of
de jongens uit de buurt er niet wat appels weghaalden. De knecht vond er wat op. Hij legde op een
donkere avond aardappelen onder de appelboom
neer. De volgende dag lagen er weer appels onder
de boom en de knecht liep naar de appelboom en
begon de appels op te rapen en stak ze in z’n zak.
De oude tante die dat zag gebeuren schreeuwde:
“Wil je wel eens van die appels afblijven”. De
knecht zei: “Ik raap hier aardappelen”. Hij liet de
aardappelen aan de tante zien. De oude tante zei:
“raap die aardappelen dan maar op, maar probeer
niet weer onder de appelboom te komen”.
’s Avonds at de knecht in zijn kamertje op de deel
op de Hilde lekker van die mooie grote rode appels.
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Rondje Beemte 2018
Zaterdag 4 augustus: Rondje Beemte
Zaterdag 4 augustus is de 11e editie van Rondje Beemte, een
prachtige fietstocht langs diverse leuke en bijzondere adressen door het landelijke gebied van Beemte Broekland en het
Weteringsbroek. In de vorige edities troffen de fietsers op de
route o.a. glaskunst, verzamelingen, brocante, schilderkunst,
prachtige tuinen en doken ze in de historie.
Speciale editie
Dit jaar fietst Miek van de Pangaard zelf voor het eerst mee,
nadat ze 10 jaar lang de organisatie op zich heeft genomen.
Reden des te meer om er een prachtroute van te maken!
Daarom zoeken we deelnemers die hun verzamelingen, kunsten of hobby's willen delen met het fietspubliek. Doe je mee?
Doe je mee?
Tussen 11 en 17.00 uur kunnen fietsers bij je komen kijken naar wat je wilt laten zien. Je stelt
zelf je expositie 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 is gratis.
Wel iets om te laten zien maar geen ruimte?
Geen probleem. Je kunt ook exposeren in bijvoorbeeld het dorpshuis Ons Huus. Vinden we
leuk!
Aanmelden
Rondje Beemte is een begrip geworden. Wil je dit jaar ook (weer) meedoen? Geef je dan op bij
Wilma Kleiboer. Op basis van de deelnemers stellen we in overleg met elkaar de route vast.
Aanmelden of meer informatie: wilma@kleiboercommunicatie.nl of 06 33800027 of kijk op onze facebookpagina www.facebook.com/RondjeBeemte
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Zijactief de Vecht
Woensdag 21 februari komt Johanna Reurdink op bezoek om ons iets te
vertellen over de huisslachtingen van vroeger. De rituelen en gebruiken.
Deze avond heet dan ook “slachtvisite”.
Vroeger ging men in de buurt “vetpriezen” de dikte van het spek werd gekeurd. En daar kwam ook een stevige borrel aan te pas. Tegenwoordig zijn
het meer vleesvarkens die geslacht worden. Dus vetpriezen hoeven we
niet te doen maar er kan wel geproefd worden. Ze zal verschillende producten meebrengen.
De opbrengst van deze avond gaat naar de Historische Vereniging Oud
Noordijk in Neede Berkelland.
Deze vereniging stelt zich tot doel: het historische en culturele erfgoed van
de buurtschap Noordijk te bewaren.
We hopen veel dames te verwelkomen.
De avond begint om 20.00 uur en even voor die tijd is er koffie en thee.
Locatie de Groot.
Introducees zijn welkom.
Tot ziens.
Groetjes Janny
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Brede school St. Antonius De Vecht

Brede School Antonius, de Vecht en Peuteropvang lezen samen.
Brede school Antonius de Vecht en peuteropvang Klarenbeek ‘wonen’ onder een dak. Daar werken zij zoveel mogelijk samen. Leren zij met en van elkaar. Met alle kinderen op de school en
de peuters in de peuteropvang, besteden zij veel aandacht aan taalontwikkeling, woordenschat
en lezen.
Er is een schoolbieb aanwezig op school voor alle kinderen en peuters. Boeken lenen kun je dus

op school, op de peuteropvang of in de bibliotheek.
Het blijft een feestje om samen in een verhaal te duiken. Kinderen leren nieuwe woorden. Leren zich te verplaatsen in een (verhaal) rol.
Een goede taalontwikkeling biedt kinderen de mogelijkheid om een nieuwe wereld te ontdekken. Om kennis te maken andere opvattingen en het perspectief in te nemen van een ander.
Een belangrijke voorwaarde voor een goede communicatie.
Bloem uit groep 8 heeft daarom de peuters voorgelezen.
Het prentenboek: ‘ Stt…de tijger slaapt’ van Britta Teckentrup, sprak de peuters erg aan. De
bijbehorende tijger kwam tot leven en illustreerde het verhaal. De peuters hebben hem geaaid,

wakker geblazen, voor hem gezonden en uiteindelijk zijn verjaardag gevierd.
De peuters vonden het erg interessant dat er ‘een grote meid ‘ kwam voorlezen.
En Bloem? Die wist hen geweldig te boeien!

De Ratelaar - februari 2018 - Pagina 31

Brede school St. Antonius De Vecht
Zoek je eigen stukje in het kerstverhaal!
Brede School Antonius, de Vecht heeft hun
kerstverhaal in losse, eigentijdse fragmenten uitgespeeld in school. Leerkrachten schitterden in verschillende personages. Het kerstverhaal is en eeuwenoud verhaal, maar eigenlijk ook een heel nieuw
en vooral ook actueel verhaal waarin we elkaar
kunnen herkennen.
Bij binnenkomst in school- er waren echte schapen
en een herder- kregen alle kinderen met hun ouders en plattegrond. Daarmee konden ze langs Jozef, Maria, de drie Koningen, keizer Herodes, de
engel en natuurlijk de stal waarin de baby van
kerstmis was geboren.
In elke ruimte was een deel van het verhaal op te
halen. Kinderen maakten buideltjes met gouden
munten om Herodes te betalen. Ze versierden lantaarntjes en aten soep bij Maria. Er werd gegeten
en gedronken. Overal vertelden de personages
hun verhaal.
Het verhaal eindigde in de herberg waar weliswaar
geen slaapplaats was voor iedereen; wel glühwein
en warme chocolademelk. Tot slot zong en koortje
van kinderen’ midden in de winternacht’ op ons
nieuwe buitenpodium. Het was nog lang gezellig
onder onze boom…en in de herberg.
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS

Huishoudelijke mededeling:
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken) van Ons Huus
Gewijzigde openingstijden in 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
P.s. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van een kopje koffie uw
wensen en onze mogelijkheden bespreken.
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Introductie Daniëlle Kronmöller
In september 2016 startte Daniëlle Kronmöller bij
Docendo met de opleiding uitvaartverzorger. Hoe
ze tot dat besluit is gekomen is bijzonder.
“Dienstbaar zijn voor mensen in een kwetsbare fase, staat centraal in mijn leven. Het geeft mij voldoening, omdat ik voor de ander van betekenis kan
zijn. De fascinatie voor de dood in combinatie met
de liefde voor het leven, hebben ertoe geleid dat ik
de opleiding ben gestart en inmiddels heb afgerond.”

“Na een aantal uitvaarten van A tot Z te hebben
verzorgd, voel ik dat ik families iets extra’s te bieden heb. Ik zoek altijd naar de liefde voor de overledene in tastbare of gedeelde herinneringen. Die
liefde zoek ik in gedrag, talent, karaktereigenschappen of interesses. Dat zijn soms kleine gebaren of dingen die benoemd worden…maar dan moet
je wel de tijd nemen om dat te kunnen zien.”

“Bovendien zijn naast de volwassenen in een familie ook de kinderen van belang. Zij mogen gehoord
en gezien worden. Zij kampen niet alleen met hun
eigen verdriet, maar ook met het verdriet van hun
ouders. De altijd zo stabiele en betrouwbare basis
is even ontregeld en dat is moeilijk. De angst voor
of het taboe over de dood kan alleen overwonnen
worden door ze te betrekken of dingen uit te leggen. Het is een wisselwerking. Het kind krijgt on“Mijn zintuigen staan op scherp op een moment dat dersteuning en ruimte voor verdriet van mij, waarik een melding krijg. Met luisteren, zien, horen en
door de ouder ook ruimte krijgt voor de eigen emovoelen krijg ik informatie. Dat daar tijd en ruimte
ties. Op die manier kan het verdriet omgebogen
voor moet en mag zijn, is voor mij vanzelfspreworden naar de liefde voor de overledene. Op een
kend. De hulpvraag die ieder individu uitzendt,
moment dat een kind overlijdt of een ouder uit een
moet leidend zijn voor de manier van benaderen en jong gezin wegvalt, wordt deze rol voor mij als uitbegeleiden. Bovendien ga je in de week van inten- vaartverzorger groter. Daar ligt mijn specialiteit en
sief samenzijn met de familie een proces door. De
ik hoop dat ik daar meerwaarde kan gaan bieden in
snelheid van dat proces wordt bepaald door de fadeze bijzondere wereld van uitvaartzorg.”
milie, zij staan centraal. Het is mijn taak sturing te
geven op momenten dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar altijd vanuit respect en waardering voor de overledene en de nabestaanden.”
“Begeleiding op maat is cruciaal voor nabestaanden. Op zo’n moment is het belangrijk dat je als
persoon gehoord en gezien wordt. Dat de uitvaartverzorger aanvoelt hoe de overledene in het leven
heeft gestaan, wat hij of zij heeft betekend voor de
nabestaanden en hoe dat weergegeven kan worden
tijdens de plechtigheid.”

Na een leerzame stageperiode is er een mooie samenwerking ontstaan met Onno en Vera van Andel
van Wenz Uitvaart. “Ik voel me enorm bevoorrecht
met hen mijn weg te mogen bewandelen. Wij vullen
elkaar aan. We hebben in basis dezelfde normen en
waarden voor de omgang met mensen en het belang van de nabestaanden en de overledene staat
altijd voorop.”
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk:
Februari 2018:
11 februari 10.00
18 februari 10.00
25 februari 10.00
04 maart 10.00

uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met

Ds. J. van der Klis, Apeldoorn
Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn
Ds. H. van Vreeswijk, Kampen
Dhr. G.R. Bloemendal, Apeldoorn

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457
E-mail: scriba@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
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zaterdag 3 februari Eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde
Zondag 11 febr werkgroep
As woensdag 14 febr eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zaterdag 17 febr eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 25 febr woord en communieviering met pastor I. Kantoci
Zaterdag 3 maart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 4 febr Vormselviering met pastor W Vroom en mgr Woorts
Zondag 11 febr Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Aswoensdag om 9 .00 uur eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 18 febr eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 25 febr Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 4 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian

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
Speler
W.Bouwmeester
J.Broekhuis
A.Velthoen
J.Bakker
B.Koller
A.Doppenberg
H.Kieskamp jr
J.vd Heuvel
G.Wijnbergen
L.Veldhuis
K.Koers
M. v Binsbergen
P.v Voorst
H. Gerritsen
H.Kieskamp sr
H.Homan
Afd kampioen A

Billart Vereniging Ons Huus / uitslag 1e t/m 4e periode
20172016
Aantal Gem Gem Gem Gem Jaar Punten Hoogste Hoogste Temaken
wedstr 1P.
2 P 3 P 4 P gem totaal serie
partij
2018
60
1,56 1,59 1,52 1,43 1,57
60
19
1,83
47
60
1,56 1,59 1,55 1,66 1,55
40
14
2,94
53
30
1,26 1,66 1,44
31
14
3,3
47
60
1,39 1,37 1,53 1,41 1,42
49
19
3,13
47
60
1,17 1,26 1,10 1,19 1,18
60
11
2,93
38
60
1,27 1,08 1,21 1,27 1,21
67
14
1,69
41
60
1,10 1,31 1,60 1,19 1,19
58
13
2,53
38
60
1,29 1,28 1,07 1,11 1,18
53
11
1,52
35
60
1,08 1,24 1,21 1,16 1,17
72
12
1,76
38
60
1,20 1,03 1,18 1,19 1,15
55
13
1,46
38
60
1,09 0,97 1,05 1,20 1,07
73
9
0
38
60
0,99 0,92 0,90 0,88 0,92
42
11
1,65
31
60
0,90 0,78 0,85 1,05 0,89
80
9
1,26
33
60
0,84 0,90 0,84 0,77 0,84 0,84
10
1,19
29
60
0,67 0,75 0,74 0,76 0,73
47
8
1,45
29
60
0,84 0,81 0,68 0,85 0,79
55
9
1,35
W.Bouwmeester
60 punten

,,

,,,,,

B

A.Doppenberg

67 punten

,,

,,,,,

C

K.Koers

73 punten

,,

,,,,,

D

P. v .Voorst

80 punten

afd
A
A
A
A
B
B
B
C
C
B
C
C
D
D
D
D

Titel verdediger 2016 was Hein Kieskamp p
Algemeen kampioen 2017

Ook dit jaar heeft de biljartvereniging "Ons Huus" op de
Beemte weer strijd geleverd
op het groene laken.
Het heeft het volgende resultaat op geleverd.

K.Koers
Uitslag Beemte Bokaal 2017
Speler

temaken

score's

aantal

caramboles

gemiddelt

punten

J.Broekhuis

53

W.Bouwmeester 47
J.Bakker

47

K.Koers

38

B.Koller

38

G.Wijnbergen

38

A.Doppenberg

41

H.Kieskamp jr

38

L.Veldhuis

38

M.v.Binsbergen

31

H.Kieskamp sr

29

H.Gerritsen

31

1,76
1,33
1,38
1,42
1,19
1,14
1,09
1,22
1,24
0,88
0,90
0,76

6
10
8
20
14
16
12
10
12
8
14
2

1e plaats K.Koers

20 punten

2e plaats G.Wijnbergen

16 punten

3e plaats B.Koller

14 punten

3e plaats H.Kieskamp sr

14 punten
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