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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1
Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant - Beemte
Met gepaste pijn in mijn hart schrijf ik bij deze voor de laatste keer voor mij als locatieleider, mijn bijdrage voor de Ratelaar. Ik heb fijne jaren op de Diamant Beemte mogen ervaren! Hier ben ik erg dankbaar voor. Ik wens u allemaal veel liefde, geluk en Gods rijke zegen! Het ga u allen goed!
Als team hebben we veel bereikt, met waar wij misschien het meest blij van
worden:
Rust in de school onder de kinderen, ouders en team. De afspraken die we samen met kinderen maakten zorgen er o.a. voor dat er duidelijkheid is en een
gevoel van veiligheid en betrokkenheid van kinderen bij hun eigen leerproces.
Hierbij hebben we het bv. het portfolio zo aangepast dat kinderen nog meer
betrokken worden/zijn bij hun eigen ontwikkeling. Kinderen, ouders en leerkrachten zijn er trots op!
Het onderwijs is nooit klaar en we zijn als team steeds in beweging. We
hebben vorige maand de scholing ‘woordenschat’ afgerond. Binnenkort gaan
we starten met de teamscholing rond ‘Zelfsturend Leren.’ Er is al iemand
bij ons komen observeren. Fijn om te horen dat wij al veel dingen doen. We
horen binnenkort welke vervolgstappen we kunnen zetten.
De griepepidemie heeft flink rondgewaard over Nederland. Zo ook onder
veel leerkrachten. In het nieuws was te horen hoe diverse scholen klassen
naar huis hebben moeten sturen, vanwege zieke leerkrachten en eveneens
zieke invallers.
Hoewel wij ook te maken hebben gehad met zieken, zijn we heel blij dat we
het als team intern allemaal hebben kunnen oplossen. We hoefden geen
klas naar huis te sturen. En natuurlijk is het fijn dat alle leerkrachten zich
weer kiplekker voelen!

Naar de supermarkt met groep 1/2
In groep 1-2 op de Diamant in Beemte werken we met het thema ´supermarkt´. We zijn begonnen met
bekijken wat we allemaal al wisten over de supermarkt en dat was heel wat. Ook leren we de letters ‘B’
van boodschappen en ‘W’ van winkelwagentje.
We zijn samen bij een echte supermarkt gaan kijken, om te zien hoe alles daar gaat. We waren welkom
bij de Albert Heijn in Vaassen en wat was het leuk! We
mochten een schort aan, een sjaaltje om en een
mutsje op, net als echt personeel. Daarna mochten we
overal in de winkel kijken, zelfs waar je normaal niet
mag komen! We mochten in de vriezer voelen hoe
koud dat is, de achterkant van de flessenautomaat
bekijken en zien waar de vrachtwagen alle nieuwe
spullen aflevert. In de winkel mochten we zelf op de
brood- en koekafdeling donuts inpakken en er een
prijssticker opplakken. Het leukste was natuurlijk dat
alle
kinderen
daarna zelf
achter
de
kassa
de donuts
mochten
scannen en niet eens hoefden te betalen! Die lekkere donuts, een appel en flesje drinken kregen we mee naar
huis.
Wat een superleuke dag!
Zie verder
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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

16-03
17-03
21-03
23-03
28-03

Kindergala Aktief Ons Huus Groep
Landelijke compost dag
Gemeenteraadsverkiezingen
Rock Solid
Jaarvergadering BBvBB
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Geachte lezers,
Bijna hadden we afgelopen maand onze eigen Beemte ijsbaan! De IJsvereniging heeft een poging gewaagd om een stuk weiland onder water te laten lopen met de vrieskou. De grond leek bevroren genoeg,
maar het water zakte helaas toch weg. Jammer, maar zoals ze zelf zeggen ‘Niet geschoten is altijd mis’,
en zo is het.. Nu ik dit schrijf zijn de weersvoorspelling veelbelovend en wie weet schaatsen we wel op het
Kanaal terwijl u dit leest, dat zou het allermooist zijn. U kunt de IJsvereniging ook volgen op Facebook, zo
bent u altijd snel op de hoogte wanneer ze weer in actie komen.
In de Ratelaar vertelt de dorpshuisvereniging ook over het opknappen van de kelder in het dorpshuis.
Die ondergaat een echte metamorfose en het schiet nu mooi op. Heeft u allen gestemd via ING help Nederland vooruit? Dan maken we kans op 5000 euro die goed gebruikt kan worden voor de verbouwing en
inrichting. Een goed initiatief. Verderop in de Ratelaar kunt u er meer over lezen in de bijdrage van de
dorpshuisvereniging.
Zaterdag 17 maart 2018 vindt voor de twaalfde keer de Landelijke Compost dag plaats. Geïnteresseerden
kunnen gratis compost afhalen bij dorpshuis Ons Huus. De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen zijn initiatiefnemers van de Compostdag. Hun leden organiseren de Landelijke Compost dag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten. Met het eenmalig gratis uitdelen van
compost bedanken bedrijven en gemeenten 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.
Verder in deze Ratelaar laten vooral de kinderen van zich horen, nieuws van de Diamant Beemte en een
stukje van de Kidskerk. Ook is op vrijdag 16 maart een heus Kindergala in het dorpshuis, georganiseerd
door Aktief Ons Huus. Geef je nog op voor 10 maart via aktiefonshuus@outlook.com.
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan De Ratelaar!
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn
Bij de lezer 2018
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

Het redactieteam bestaat uit:

Di 2 + wo 3 okt

Marjan van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 30 okt + wo 31 okt
Di 11 + wo 12 dec
2019
Di 5 febr + wo 6 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 maart 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
Uitnodiging openbare jaarvergadering
Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland
Wij nodigen u inwoners van Beemte Broekland van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering. Met o.a. jaarverslag financieel, activiteiten, waar hebben we ons het afgelopen jaar allemaal
voor ingezet. En komen we graag in contact met buurtgenoten die ook 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.

Op 7 februari organiseerde de BBvBB weer een jaarlijkse
AED-herhalingscursus.
Deze avond waren er weer een vaste groep deelnemers
aanwezig en hebben we eerst wat theorie doorgenomen en
daarna het geoefend op poppen.
We oefenden de reanimatie, het aansluiten van de AED en
we kregen weer wat handige tips.
Alweer heel wat jaren hangt er een AED aan ons Dorpshuis.
Mocht er een noodsituatie zijn in onze buurt dan krijgen onze mensen een bericht op hun mobiele telefoon en kunnen
zij indien ze in de buurt zijn in actie komen.
Kunt u ook de AED bedienen en heeft u zich nog niet aangemeld?
Kijk eens op www.hartveiligwonen.nl.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging
Saco, Ilona, Helga, Wilma en Marjan

Zijactief de Vecht
Zijactief De Vecht
Voor de avond van 21 maart hebben we dr. R.B.M. van Tongeren uitgenodigd.
Hij zal een lezing geven.
Momenteel is hij verbonden aan het Deventer Ziekenhuis, afdeling Heelkunde.
Spataders, is bv een veel voorkomend probleem. Wist u dat ongeveer één op de vier Nederlanders er
mee te maken heeft?
Op de polikliniek Vaatchirurgie behandelt hij mensen voor aandoeningen aan de vaten.
Het zal een interessante avond worden.
De avond begint om 20.00 uur en even daarvoor is er koffie/thee. Locatie de Groot.
Introducees zijn welkom.
Groetjes Janny
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Brei– haak– en Handwerkcafé
Een nieuwe activiteit in
Ons Huus: het Breihaak- handwerkcafé.
Iedereen die dit leuk
vindt mag aanschuiven.
Ook als je haken of
breien wilt leren en je
bent ouder dan 10 jaar
kun je bij ons terecht.
Elke 1e en 3e woensdag
van de maand van
14.00 tot 16.00 uur.
De kosten zijn een verplichte consumptie!

Seniorensoos
Het nieuwe jaar zijn we weer gezellig begonnen met de seniorensoos, Onder het genot van een kopje
koffie/thee gezellig even bij gekletst te hebben, hadden we een wolspinster ter gast Erna Gerritsen.
Ze was gekleed in prachtige klederdracht waar ze vol passie wat over vertelde, ze had ook haar spinnenwiel meegenomen waar ze ook van alles over vertelde en een demonstratie mee gaf.
We waren allemaal onder de indruk van de soorten wol die zei gebruikte om te spinnen, zo konden we
de soorten wol ook allemaal voelen, en bekijken.
Zo was de wol afkomstig van schapen, alpaca’s, lama’s, angora konijn , honden, katten van alle wol
maakte zei de mooiste creaties.
Zo had ze een mooie trui een tas, sjaal en knuffels gemaakt, ontzettend mooi om te zien hoe zij er van
geniet en haar passie over kan brengen op andere mensen.
In februari hadden we Theo Kraayvanger een vrijwilliger van de zonnegolf te gast die onze hersenen
liet kraken.
Hij had van allerlei soorten vragen waar we allemaal behoorlijk over na moesten denken, een ieder
kwam aan bod af en toe had degene die aan de beurt was geen kans om antwoord te geven want dan
was het antwoord al gegeven.
Kortom we hebben er weer veel van geleerd en gelachen.
Helaas maken we ook verdrietige dingen mee we hebben afscheid moeten nemen van mw. Disbergen,
wij wensen haar man en kinderen veel sterkte met het verlies.
Zo kwamen er ook 2 nieuwkomers bij de soos wat we ook weer fijn en gezellig vinden.
Dinsdag 6 maart hebben we weer de volgende soos vanaf 14.30 uur heeft u zin om te komen u bent
van harte welkom.
Ilona, Wilma, Bea en Helga
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
En dan is het zomaar weer februari geworden, tijd
om te schrijven voor de Ratelaar van maart.
Wat hebben we de afgelopen maand meegemaakt
in het dorpshuis? Natuurlijk de actie van de ING
help Nederland vooruit. Zoals het er nu uitziet
hebben we een leuk bedrag verdiend maar zeker
weten we het pas op zaterdag 10 maart a.s.. We
mogen dan met een delegatie naar het ING kantoor komen om de prijs in ontvangst te nemen.
Vanaf deze plaats willen we iedereen die op ons
gestemd heeft heel hartelijk bedanken voor deze
stem: het helpt ons vooruit
Verder is er natuurlijk weer een klussen dag ge-

her en der en zeker op het sportveld veel takken.
Ab heeft tijdens de klussen dag het hele sportveld
aangeharkt en de takken opgeruimd opdat ze niet
in het gras zullen groeien in het voorjaar. De omgewaaide berk zal opgeruimd worden zodra het
enigszins mogelijk is om over het gras te rijden.
Helaas was het tot nu toe steeds te nat daarom is
ook de kapotte lamp in de hoek van het sportveld
nog niet vervangen. Gelukkig hebben de voetballers van FC Beemte daar nu niet zoveel last van
want zij voetballen in de wintermaanden op maandagavond in de sportzaal.
In februari zijn we ook nog naar een overleg met
Taskforce Energie (van gemeente Apeldoorn) geweest om de mogelijkheden voor zonne-energie
door te spreken. We gaan hier serieus mee aan de
slag mede omdat er ook nog een subsidie op te
verkrijgen is. Eind februari is hiervoor door de gemeente een energiescan gedaan waarvan de resultaten nog besproken moeten worden. Wordt vervolgd dus……..
Ook is er in februari op initiatief van een tweetal
dames uit Beemte een haak/breicafé gestart. Elders in deze Ratelaar kunt u daarover meer lezen.
Als bestuur juichen we dit soort initiatieven natuurlijk van harte toe. Heeft u een activiteit in gedachten? Laat het ons weten en we bekijken samen met u en Ben en Gina de mogelijkheden. Is
het een éénmalige activiteit neem dan contact op
met de Aktief Ons Huusgroep. Ook zij willen u
graag helpen organiseren.
In de maand maart wordt ook weer de u wel bekende compostactie georganiseerd en wel op zaterdag 17 maart vanaf 09.00 uur. We hebben gelukkig weer een aantal buurtbewoners bereidt gevonden om de compostzakken te helpen uitdelen.
Dit was het dan weer voor deze maand. Volgende
maand kunt u weer meer lezen over alle zaken in
en rondom Ons Huus maar natuurlijk vind u ons
ook op facebook en via onze website:
www.onshuus.nl.
Tot ziens in Ons Huus!
Hartelijke groet van het
bestuur: Jacintha,
Henk, Arnold, Martine
weest waarbij er flink geklust is. De trap van de
keuken naar de kelder is opgeknapt en van nieuwe en Mettie
bekleding voorzien. Om het gehele dorpshuis in
dezelfde stijl aan te kleden zijn er steigerhouten
planken langs de wanden in de kelder geplaatst.
Ben en Alie hebben samen het opslaghok aan de
achterzijde van de sportzaal uitgepakt en daar is
door Egafloortec een mooie gladde vloer gestort.
Dit is prettiger omdat er nu minder inloop van stof
e.d. is in de sportzaal. We komen steeds een stukje verder met opknappen maar uw hulp is daarbij
nog steeds zéér welkom. Heeft u dus tijd en zin
om eens mee te klussen? We zijn iedere eerste
zaterdag van de maand aanwezig maar na overleg
kan er natuurlijk ook op een ander tijdstip geklust
worden. Koffie/thee staat uiteraard altijd klaar en
na afloop lunchen we samen.
De januaristorm is gelukkig over ons gebouw heen
gevlogen, geen schade alleen een berk op het
sportveld werd geveld door de wind. Wel lagen er
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Landelijke compost dag ook in Beemte Broekland
De Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR) zijn initiatiefnemers van de Compostdag. Een groot aantal
van hun leden organiseren de Landelijke Compost dag elk jaar in samenwerking met vele gemeenten zo ook in de gemeente Apeldoorn.
De Landelijke Compost dag vindt plaats op zaterdag 17 maart 2018.
Met het eenmalig gratis uitdelen van compost bedanken bedrijven en gemeenten 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. In Beemte Broekland bij Dorpshuis Ons
Huus, Beemterweg 25a vanaf 9 uur ’s ochtends tot zolang de voorraad strekt. Max. 3
zakken per persoon op vertoon van uw milieupas.

50+ reis BBvBB

50+ Reis
Zet het alvast in uw agenda!!
Woensdag 16 mei a.s. is het zover! Wij hebben er weer
zin in, U hopelijk ook! In de volgende Ratelaar leest u
meer over deze gezellige dag.
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PCBO De Diamant Beemte 2
Sneeuwpret!

En toen was er, geheel tegen onze verwachtingen in, ineens toch nog een dag met winterse neerslag.
Geweldig! Er werd genoten van het dunne laagje sneeuw. We konden in een heerlijk zonnetje, lekker
glijden op het plein. Het is een aantal meiden zelfs gelukt een sneeuwpopje te maken! TOP!
Groep 7-8 maakt een muurkrant en lesactiviteit over bollen
De bollen zitten intussen in de grond. De kinderen stellen samen onderzoeksvragen op.
Hierbij maken ze tekeningen, zoeken filmpjes,
plaatjes en teksten en geven alles een mooi
plekje in een muurkrant. Tot slot bedenken ze
samen een lesactiviteit, welke aansluit bij de
gevonden informatie. Als alles klaar is, zullen ze
in 2-tallen een groepje kinderen uit groep zes
de les geven vanaf de muurkrant.
Erg spannend, maar wel super leerzaam!
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PCBO De Diamant Beemte 3
Valentijnsdag
Valentijnsdag wordt ook wel de dag van de liefde genoemd. Op deze
dag vieren we niet alleen het feit dat de liefde bestaat en iedere dag
om ons heen is, maar is er ook de mogelijkheid om je verborgen
verliefdheid bekend te maken. Dit kun je doen door een kaart te
sturen, een bosje bloemen te geven of een brief te sturen naar je
geliefde.
Ook bij ons op school zijn er ieder jaar weer kinderen die elkaar laten weten dat ze elkaar waarderen en aardig vinden. Tekeningen,
kaartjes, briefjes en cadeautjes worden uitgedeeld. Wat fijn om hier
op deze manier met elkaar bij stil te kunnen staan.

Ook wij volgen de Olympische Spelen…

De Olympische Spelen zijn volop bezig. Veel kinderen volgen dit
thuis. Op school kunnen we natuurlijk niet achterblijven.
We hebben met groep 6/7/8 al gekeken naar de 10 km schaatsen
van Sven Kramer. Dit liep jammer genoeg niet zo goed af, we hadden hem graag zien winnen…
Tijdens het eten konden we de dames ploegenachtervol-ging bekijken. Het was erg spannend. Gelukkig bleven ze overeind en zagen
we hoe ze zich plaatsten voor de halve finale.
HUP MEIDEN HUP!

Afscheidsfeestje voor juf Monique
Deze week is juf Monique voor het laatst bij ons op school. Na de krokusvakantie gaat ze werken op een andere school. Dat vinden wij erg jammer, maar voor haar vooral ook heel erg leuk. De
afgelopen 2,5 jaar heeft juf Monique bij ons de taallessen gegeven aan de groe-pen 3 t/m 8, maar ze
was ook onze ib-er en locatie-leider. Reden temeer om een gezellig afscheidsfeest voor haar te organiseren. Vanmiddag was het zover. Alle kinderen en ouders waren uitgenodigd. Het was gezellig druk. Er
werd heel veel gelachen, ook werd er af en toe een traantje weggepinkt en er werd genoten van het
drinken en de hapjes.
Lieve juf Monique, we wensen je heel veel plezier op je nieuwe school!
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PCBO De Diamant Beemte 4
Voorbereidingen schoolkerkdienst

Bijna is het weer tijd voor onze jaarlijkse schoolkerkdienst in de Wilhelminakerk. Het thema voor deze
dienst is: “Verrassing!” En wel in de vorm van een cadeautje! Wie wil er nu geen cadeautje? We lezen
Marcus 10:13-16 waarin Jezus de kinderen zegent. Het goede dat God ons toewenst en geeft.
Vanmiddag zijn we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 begonnen aan de voorbereidingen voor deze
dienst. Alle kinderen hebben verrassingsdozen versierd. De kinderen hebben nagedacht over de vraag:
Wat is het mooiste cadeautje dat je een ander kan geven?
Nog best lastig hoor, om een doos mooi in te pakken. Gelukkig hebben de kinderen van groep 7 en 8
heel goed geholpen. We hebben ook allemaal hartjes met wensen gemaakt. Hoe dit allemaal een plekje
gaat krijgen in de dienst, kan iedereen zelf komen bekijken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid
om elkaar te ontmoeten bij limonade en koffie/thee.
Datum: zondag 11 maart 2018 10:00 uur, Voorganger ds. Jolanda Al van Holst. Wees welkom!
Van onze groep 8 redactie: Voorlichting drank
De meneer die de vorige keer kwam bij de les over roken kwam nu weer. Hij had iemand meegenomen
die een alcoholist was geweest en hij had veel verloren. Hij ging eerst vertellen wat voor fases er waren als je dronken werd. Die meneer die bij ons kwam had zichzelf ook bijna in coma gedronken. We
mochten hem
vragen stellen
zoals: wat was
het ergste wat
je hebt gedaan, als je 1
ding opnieuw
ging doen wat
zou dat dan
zijn? enz. die
meneer is van
zijn dronkenschap af dankzei zijn ouders
eigenlijk. Hij
kon niet meer
ruiken en proeven we weten
niet meer
waarom. Hij
ging naar een
afkickkliniek, daar hebben ze hem heel goed geholpen. Hij heeft daar 8 jaar hulp van gehad, dat was
wel heel fijn voor hem. Hij heeft veel nare dingen meegemaakt, maar nu is zijn leven weer op de rit.
Gemaakt door: Lotte en Loïs

De Ratelaar - maart 2018 - Pagina 23

IJsvereniging Beemte Broekland
Temperaturen onder nul en de weersvoorspellingen
De vooruitzichten zijn heel goed: het gaat de komende week vriezen! Het is vandaag donderdag 22
februari en de komende dagen duikt de temperatuur ’s nachts minstens 6 graden onder nul en voor de
dagen erna, de krokusvakantie voor de schoolgaande jeugd, wordt zelfs Siberische kou voorspeld. Voor
de IJsvereniging zijn dit natuurlijk geweldige weersvoorspellingen. Hopelijk kunnen we u in de volgende Ratelaar verslag doen van een periode met veel schaatsplezier. Wij staan in ieder geval in de startblokken!
Aan het begin van deze maand leek het er trouwens ook al even op dat er geschaatst kon worden in de
Beemte. Het zou even een paar dagen heel hard gaan vriezen. De vooruitzichten voor het weekend
daarop waren weliswaar niet zo gunstig maar toch besloten we een poging te wagen om een weiland
aan de Beemterweg onder water te laten lopen om op die manier een kleine ijsbaan, voor met name de
kinderen, te creëren.
Op een aantal plaatsen in de provincie
lukte dit wel maar het
water dat Ab en Jaap
met behulp van oudbestuurslid John Wolters op het weiland
liet lopen, liep eigenlijk al dezelfde dag
weg in de ondergrond
die blijkbaar nog niet
diepgevroren genoeg
was om het water erop te laten staan zodat het kon aanvriezen. Het zou mooi zijn
wanneer we een grote
parkeerplaats, of iets
dergelijks, met een
geasfalteerde/harde
ondergrond zouden
kunnen laten onderlopen maar helaas beschikken we in Beemte Broekland niet over
zo’n plek. Wij zouden
niet weten waar…?
Maar… als u ideeën
hierover heeft horen
wij die graag. Wie
weet kunnen we er
dan een volgende ijsperiode ons voordeel
mee doen.
'Onder laten lopen weiland in een poging een ijsbaan te creëren'
We konden dus begin
februari niet schaatsen en dat was een tegenvaller maar we hebben toch iets moois bereikt in die periode: we hebben in
een paar dagen tijd zeker 40 nieuwe Facebook-volgers mogen verwelkomen op onze pagina (te vinden
als u via Facebook zoekt op ‘IJsvereniging Beemte Broekland’). Dit medium is natuurlijk een prachtig
en snel communicatiemiddel om in contact te komen met onze leden en andere schaatsliefhebbers en
we hopen dan ook dat u, als u onze pagina nog niet volgt, ons ook gaat volgen via Facebook.
We informeren onze leden trouwens ook over schaatsmogelijkheden op het kanaal via de emailadressen die we hebben verzameld tijdens het ophalen van de contributiegelden. En natuurlijk
blijft het, net als vroeger, ook gewoon een kwestie van even een kijkje nemen bij het kanaal; u ziet
snel genoeg of wij het ijs dik genoeg hebben bevonden om een schaatsbaan te vegen en om de koeken zopiekraam te openen!
Tot slot vermelden we nog even onze contactgegevens - mocht u nog geen lid zijn en dat wel willen
worden of heeft u een andere vraag: bellen kan naar Ab Vos via 055 3121520 of naar Jacintha van der
Zouw via 06 22973908 (appje sturen mag ook) en u kunt ons ook bereiken via ijsverbb@gmail.com
Een ijskoude maar toch zeker een vriendelijke groet,
Bestuur IJsvereniging Beemte Broekland
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Kidskerk
Hey jongens en meisjes van de Beemte en de Vecht,
Ben jij tussen de 4 en 13 jaar oud?
Dan zouden we het leuk vinden als je eens op zondagmorgen om 10 uur bij ons aanschuift.
Iedere tweede zondag van de maand hebben wij een uurtje KidsKerk in het gebouwtje bij de Wilhelminakerk in de Beemte.
Op een leuke en vrijblijvende manier beleven we dan een Bijbelverhaal.
Het verhaal wordt op een bijzondere manier vertelt, bijv. met attributen, voorbeelden, een toneelstukje
of met mooie afbeeldingen.
Daarna gaan we aan de slag met het verhaal.
De ene keer is dat knutselen; bijv. verven, kleien, knippen, plakken of bouwen.
Met mooi weer gaan we regelmatig naar buiten; picknicken, een spel en we hebben zelfs met een echte
parachute door de wei gerend.
Het vrijblijvende aan dit leuke uurtje is dat je ouders niet verplicht zijn om naar de kerk te gaan.
Wil je graag komen, maar gaan je ouders niet naar de kerk op zondag, dan kun je ook gebracht en gehaald worden of als je al wat groter bent, zelf op de fiets komen.
Dit seizoen is het thema: Als ik in jouw schoenen sta …
Elke keer komt de schoenmaker, Tom van der Leest, langs met een paar schoenen waar wat mee is. Iemand heeft ze bij hem gebracht omdat ze niet in orde zijn.
We hebben ondertussen al verhalen gehoord over een schoen die mist, schoenen van een prinses en de
babyschoentjes van Jezus.
De KidsKerk is tot nu toe een groot succes! En er komen nog steeds meer kinderen bij.
De vorige keer waren er alweer wat nieuwe gezichten, heel leuk!
Ook als je 13 jaar bent geweest ben je van harte welkom bij ons. Helpende handjes kunnen we altijd gebruiken. We krijgen regelmatig hulp van een stel enthousiaste meiden en ook jongens, helemaal top!
We hopen jullie gauw te ontmoeten op de tweede zondag van de maand.
Graag tot dan!
Groetjes van de KidsKerk leiding
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Brede school St. Antonius De Vecht

Brede School Antonius de Vecht, runt eigen schoolbibliotheek
februari 2018
Een eigen schoolbibliotheek, gerund door de
bovenbouw-unit leerlingen. Onze kinderen zijn
opgeleid door de bibliothecaris van de bibliotheek en ouders. Er wordt volop geleend, geruild en gescand bij de uitleendesk. Met een
echt bieb-pasje. Met 150- nieuwe titels in de
boekenkast. Er worden heel wat leeskilometers gemaakt! Ze bedachten zelf een naam
voor de schoolbibliotheek en een creatieve ouder ontwierp daarvoor een mooi logo.
Wist u dat onze leerlingen ook zelf de telefoon
aannemen? Onze kinderen zijn gastvrouwen
en gastheren bij bezoek aan onze school. Ook
dat kunnen zij zelf en doen ze geweldig. Leren
is zoveel leuker wanneer je het zelf mag doen.
Kinderen gaan stralen.
De Stentor schreef er een mooie artikel over.
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
En dan hebben we alweer maart, begin van de lente!
Ook dan hebben we weer een aantal leuke activiteiten staan.
Op 7 maart gaan we weer samen stamppot eten, georganiseerd door de Aktiefgroep.
Lavanda geeft een tweetal paasworkshops op 8 en 13 maart.
Vrijdag 16 maart Kindergala. Een leuk feest van 19.00 -21.00 uur voor de kinderen van groep 1 t/m 8.
Via facebook vindt je hierover meer informatie.
En natuurlijk het stembureau, Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op de middag hebben we ook
het brei-, haak-, handwerkcafé. Van harte welkom om eens te kijken wat hier door de creatieve dames
gemaakt wordt.

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
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.
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk:
Maart 2018:
04 maart
11 maart
18 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart
01 april

10.00 uur
10.00 uur

Dienst met Dhr. G.R. Bloemendal, Apeldoorn
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Kerk- en schooldienst m.m.v. beide scholen
10.00 uur
Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn
10.00 uur
Dienst met Ds. R. Visser, Rhenen
19.30 uur
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst,
Witte donderdag, H.A.viering
19.30 uur
Goede vrijdag, Opvoering De Passion
16.00 –18.00 uur
Geen dienst maar de kerk is geopend
10.00 uur
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
1e Paasdag m.m.v. het koor “In Between”

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 maart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 11 maart Woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zaterdag 17 maart Vechtseviering met pastoor P Daggenvoorde en het koor Inbetween
Zondag 25 maart Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Witte donderdag om 11.00 uur viering met pastor W. Vroom
30 mrt goede vrijdag viering om 15.00 uur met W Vroom
Zaterdag 31 mrt om 20.30 uur de paaswake in Twello
Zondag 1 april hoogfeest van Pasen Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zaterdag 7 april woord en Communie viering met de werkgroep
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 4 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 11 maart Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 18 maart Eucharistievieirng met pastor Sebastian
19 maart feestdag van de H Jozef een Eucharistievierng om 18.30 uur met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 25 maart presentatie EHC met pastoor P Daggenvoorde
Witte donderdag om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
30 mrt goede vrijdag om 13.00 uur kinderkruisweg met pastor Vroom
OM 15.00 UUR DE KRUISWE=G
Om 19.00 uur de goede vrijdag viering
Paaszaterdag 31 maart om 20.30 de paaswake met het hele team
Zondag 1e paasdag Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
2e paasdag Eucharistieviering met P Daggenvoorde
zondag 98 april Eucharistieviering met pastor Sebastian

Op 1e paasdag zingt het koor Inbetween om 10.00 uur in de Wilhelminakerk
op de Beemte
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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Dio
Carnaval!
De meiden van de Streetdance groepen Dio hebben carnaval gevierd en wat was het een feest.
Op verzoek van de carnavalsvereniging in De Vecht hebben de meiden een optreden gegeven. Niet 1
maar zelfs 3.
Natuurlijk vonden de meiden het wel een beetje spannend, maar het ging ontzettend goed. Wat was
iedereen enthousiast!
Wil je ook gezellig met ons meedansen, dat kan!
Kinderen van 3 t/m 6 jaar iedere dinsdag van 17.30 uur tot 18.15 uur
Kinderen van 6 t/m 10 jaar iedere dinsdag van 18.15 uur tot 19.00 uur.

Mocht je vragen hebben;
info@diobeemte.nl
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65plus avond
65 plus avond in het dorpshuis.
Op donderdag 22 februari is er door de buurt en belangenvereniging van Beemte-Broekland in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een 65 plus avond gehouden voor 65 plussers uit Beemte-Broekland en
Wenum.
De avond begon om 17.00 uur met een heerlijke maaltijd aangeboden door de gemeente Apeldoorn.
Daarna heeft de wijkagente Yvette Velthorst zich voorgesteld en duidelijk gemaakt wat we van haar kunnen verwachten. Ook heeft ze een paar nuttige tips gegeven met betrekking tot het voorkomen van inbraak, zoals...laat een lichtje branden als je weggaat, doe de (achter)deur op slot en houd verdachte busjes/auto's goed in de gaten. Ons dorp is redelijk veilig, maar de zitmaaiers zijn wel in trek. Hierna kregen de
aanwezigen de kans vragen te stellen en knelpunten te benoemen.
Onder het genot van een kop koffie/thee heeft men een korte vragenlijst in kunnen vullen. Het hoofddoel
hiervan is om de behoeftes te peilen van de aanwezigen, zodat we daar als buurt op in kunnen spelen. Er
zijn leuke ideeën uit voort gekomen waar we zeker iets mee gaan doen. Hierbij danken we een ieder voor
het meedenken.
De laatste spreekster van de avond was Jacintha v.d.Zouw namens de dorpshuisvereniging. Zij wilde de
aanwezigen nog even attenderen op de diverse activiteiten in het dorpshuis.
Na een geslaagde maar vooral ook zeer gezellige avond ging zo rond half negen een ieder weer huiswaarts
met hopelijk een volle buik en een goed gevoel.
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE
Zaterdag 20 januari vond de uitlevering plaats van de jaarlijkse actie verkoop worsten en balkenbrij. De
spelers van de gehele jeugdafdeling hebben flink hun best gedaan om deze waar ‘aan de man/vrouw te
brengen’. Dat heeft geresulteerd in de verkoop van zo’n 600 worsten en zo’n kleine 400 kg balkenbrij.
We hebben het vermoeden dat de hele Vecht en Beemte die dag of dat weekend in ieder geval óf balkenbrij óf worst op het menu had staan ;-)
Hiermee hebben we een fantastisch mooi bedrag opgehaald van bijna € 2000,- (!) wat gebruikt zal worden voor jeugdactiviteiten en voor het jeugdkamp wat aan het eind van het seizoen plaatsvindt.
We willen graag alle verkopers bedanken voor hun inzet, de kopers voor het afnemen en zeker ook een
extra bedankje voor de mensen die naast het kopen van worsten/balkenbrij een gulle vrijwillige bijdrage
hebben gegeven.
Volgend jaar komen wij graag weer bij u langs! Voor nu: Eet smakelijk!
De Jeugd Commissie

“Super Saturday Matchday bij Sv V en L op 3 maart

Op zaterdag 3 maart gebeurt het bij V en L!
Met medewerking van de KNVB is het de jeugdcommissie van V en L gelukt om tot “SUPER MATCHDAY
“ te komen. Dat betekent dat dan alle jeugdteams thuis spelen. En het blijft niet bij deze ene zaterdag
want alle thuiswedstrijden van onze jeugdleden zijn gebundeld tot Super Saturday`s, deze voorjaarscompetitie..
Dat gaat veel betekenen voor V en L. Niet alleen een gezellige drukte langs de velden met alle toeschouwers, ouders , opa’s en oma’s , broertjes en zusjes, en andere belangstellenden. Ook zal het extra drukte teweeg brengen in onze gezellige kantine, waar dan ook extra ouderhulp zal worden ingezet.
Het wedstrijdsecretariaat zal worden bemand door JC en deze buigt zich nog eens over de kleedkamer
indeling. Onze Jeugdcommissie ziet het als een uitdaging en kan dan alle teams op 1 dag zien spelen,
ontwikkelingen van spelers vergelijken ter plekke, en heeft op dat moment snelle lijntjes tussen de
teams. Al met wordt het vast en zeker een geslaagde dag, waar ook aan de allerkleinsten is gedacht in
de vorm van een springkussen, dus daar heb je even geen kind aan.
Kortom, komt allen naar sportpark `t Hul, Sv V en L op zaterdag 3 maart vanaf 9.30 uur! En mocht
het nu wegens het verwachte koufront niet doorgaan, dan is het de week erop wel raak, zaterdag 10
maart.. Matchday bij Sv v en L!
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