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PCBO ‘De Diamant - Beemte’ 1 

Zie verder 
 pagina:19 

Nieuws vanuit de directie van PCBO De Diamant – Beemte 
 
De afgelopen periode hebben we allerlei mooie activiteiten gevierd met elkaar, samen met ouders en 
buurtbewoners. Hierbij denk ik aan het Paasfeest een mooie viering, gezamenlijke lunch met diverse 
soorten broodjes van bakkerij van der Wal Jolink. 
Chocolade-eieren zoeken met alle kinderen en ouders, opa’s en oma’s. Ten slotte nog een Palmpasenop-
tocht. 
Op het moment dat ik dit schrijf staan we aan de vooravond van de dag dat Apeldoorn en ook de Beem-
te bevrijd werd, we vieren dit op 17 april samen met de kinderen op gepaste wijze. Het hijsen van de 
vlag, zingen van het volkslied en voordragen van gedichten. 
We vinden het belangrijk om hier met elkaar bij stil te staan een stukje bewustwording vanuit het verle-
den. 
Verder bereiden we ons voor op Koningsdag, vrijdag 20 april a.s. vieren wij de Koningsspelen. We star-
ten met het Koningsontbijt, hierna dansen we de “ Fitlala” en dan starten de spelletjes. Dan volgt er nog 
een week school en dan begint onze meivakantie. 
Na de vakantie staan er weer nieuwe zaken op het programma zoals juffendag met als thema: Heel 
Beemte bakt!! 
Wilt u ons volgen dan kan dit op twitter @DiamantBeemte  
 
 
Groep 1 t/m 8 kreeg bezoek van Mad science 
 
In de week van de techniek kregen we bezoek van een heuse professor van Mad science. Zij heeft ons 
allemaal interessante en spannende proefjes laten zien. Het was erg spectaculair.  
Een aantal kinderen heeft zich opgegeven voor de buitenschoolse activiteiten van Mad science. We ho-
pen dat er genoeg aanmeldingen zijn om deze middagen te laten plaatsvinden. 
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Algemene informatie/Agenda 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Wijkagent Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijk-
agent 

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

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
 

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

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

 
2 en 16-05  Brei- en handwerkcafé      14.00 
2-05    Sport– en spelmiddag V&L 
16-05   50+ reis BBvBB  
17-05   Informatieavond Glasvezel 19.30 
25-05   Onbeperkt spareribs eten Ons Huus 
 

Agenda  

http://www.politie.nl
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mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 mei 2018 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 2018 

Di 1 + wo 2 mei 

Di 5 juni + wo 6 juni 

Di 3 juli + wo 4 juli 

Di 4 + wo 5 sept 

Di 2 + wo 3 okt 

Di 30 okt + wo 31 okt 

Di 11 + wo 12 dec 

 2019 

Di 5 febr + wo 6 febr 

Geachte lezers, 
 
Zo hadden we het in de vorige Ratelaar nog over ijspret, zo hebben we in April al kunnen genieten van 
zomerse temperaturen van boven de 25 graden. Grote verschillen dus, maar wat waren die paar warme 
dagen weer heerlijk en wat krijg we weer veel energie van die fijne zonnestralen. Het oud Hollands ge-
zegde gaat dus ook nu weer op: April doet wat hij wil! 
 
Graag wil ik u melden dat we een nieuw redactielid hebben gevonden. Na het vertrek van Mieke waren 
we op zoek naar een buurtgenoot die het leuk vindt om ons streekblad bloeiend te houden. Dit is Simo-
ne van Assen geworden en vanaf volgende maand gaat zij helpen met de samenstelling van de Ratelaar. 
Wij zijn hier erg blij mee. In de volgende Ratelaar zal Simone zichzelf nog aan u voorstellen.  
 
Na ruim vier jaar maandelijks een klussendag bij dorpshuis Ons Huus zijn alle grote klussen nu ge-
klaard. Daarom wordt de maandelijkse klussendag nu omgezet naar twee grote klussendagen per jaar. 
Klussers groot en klein stonden regelmatig op de 1e zaterdag van de maand klaar om te helpen. Voor 
nieuwe wensen en ideeën, die er altijd zijn, houden ze twee grote klussendagen: eentje in het voorjaar 
en eentje in het najaar. Nu eerst de bloemetjes maar eens buiten zetten! 
 
De serie ‘Op weg naar zomer in Gelderland’ is van start gegaan. Iedere zondag om 17:30 uur wordt een 
deelnemende plaats gepromoot op Omroep Gelderland en elk uur herhaald. Op 22 april was Beemte 
Broekland aan de beurt. Elke zondag van 17.00-00.00 uur kunt u dus ook al stemmen op Beemte 
Broekland! U kunt elke zondag 1 keer stemmen per telefoon. Download daarvoor de app van Omroep 
Gelderland. Dit is gratis. Verder is ook de Zomer in Gelderland pagina op de website van de omroep on-
line. Elke stem telt mee voor het goede doel, dus allemaal stemmen.  
 
Verder in deze Ratelaar nieuws van de Diamant Beemte, onze dorpshuisvereniging en nog veel meer. 
Ook is op vrijdag 25 mei onbeperkt spare ribs eten bij Ons Huus. Geef u op en kom gezellig eten! 
  
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar. 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 
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Hallo buurtbewoners! 
 
In de vorige Ratelaar hebben we o.a. het kernteam aan u voorgesteld. Inmiddels zijn we een maand 
verder en hebben we als kernteam niet stil gezeten. We hadden al aangekondigd dat onze buurtschap 
‘onveilig gemaakt zou worden door de camera van TV Gelderland’ en dat is inmiddels ook gebeurd. 
Maandag 26 maart gaven Angelique, Ralph en hun cameraman ‘acte de présence’. Het zorgvuldig 
doorgenomen programma van die dag bleek achteraf toch iets minder zorgvuldig te zijn waardoor een 
aantal opname momenten op een ander tijdstip plaatsvonden dan gedacht. Of misschien was het wel 
zorgvuldig maar hoort dat gewoon bij tv werk. ‘Plannen’, ‘herplannen’, ‘plannen maken’, ‘opnieuw 
plannen maken’, ‘dit zeggen, dat doen’, enz. Uiteindelijk hebben wij als kernteam daar niet heel veel 
‘last’ van gehad. 
Nadat de filmploeg ’s ochtends al aan het filmen is geweest in het dorpshuis en hier en daar shotjes 
heeft gemaakt in de buurt, was afgesproken dat degenen die konden die maandagmiddag om 13.30u 
zouden verzamelen in de wei bij Harry Bovendorp. Op de plek waar de Oranjefeesten plaatsvinden en 
waar 10 augustus het spektakel zal plaatsvinden. Helaas waren Ben, Mike, Remco en Ester verhinderd 
zodat Frits, Willem, Toon, Ria, Gerard en Ingrid degenen waren die uiteindelijk samen met Angelique 
op de tractor door Beemte Broekland toerden. Wat een leuk en spontaan mens die Angelique!! Bij 
Frits achter op de tractor liet Angelique zich uitgebreid informeren door Frits over de verschillende 
plekjes in onze buurtschap. Om de stoet wat gezelliger te maken waren er een aantal gastrijders mee 
op de hobby tractoren van de Oldtimer Club Beemte Broekland. Ap Vos, Jan Wolters, Marinus Kraas-
senberg en Martie Lievestro maakten het gezelschap compleet. Waar we allemaal geweest zijn is te 
zien in de TV uitzending van ‘Op weg naar Zomer in Gelderland’. Teruggekomen in de wei bij Harry 

kon Angelique het niet laten zelf nog even wat rondjes op de tractor door de wei ‘te scheuren’   Ver-
volgens zijn er ook nog opnamen gemaakt in de kerk. Sowieso zijn er dinsdag ook nog opnamen ge-
maakt. En de rode pijl zoals we die zagen bij het voorstellen van de deelnemende dorpen/
buurtschappen Varssel en Harskamp….. Waar zal die in Beemte Broekland te vinden zijn? Geen idee, 
maar het was filmen, filmen en nog eens filmen. Al met al blijkt dat 1 uur opname goed is voor 1 mi-
nuut tv. Ga er maar aan staan! We zijn in ieder geval zeer benieuwd naar het eindresultaat. U/Jij ook 
toch?! Op het moment dat de nieuwe Ratelaar uitkomt, is de uitzending al geweest (22 april). Mocht u 
deze gemist hebben, neem dan de moeite om deze even terug te kijken via programma gemist van 
Omroep Gelderland. 
En vergeet trouwens niet dat er tijdens de uitzendingen van de serie ‘Op weg naar Zomer in Gelder-
land’ wekelĳks iedere zondag tussen 17.00 en 24.00 uur gestemd kan worden op Beemte Broekland. 
Ook hier geldt: hoe meer stemmen, hoe meer punten, hoe meer geld! Jouw stem telt meer dan 
eens!! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih8dDOl8vaAhUJJlAKHVKKD64QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.wilhelminakerk.com%2Fwilhelminakerk-activiteiten%2F64-zomer-in-gelderland%3Fdate%3D2018-08-10-09-00&psig
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Goede doel 
 
Hoe meer stemmen, hoe meer punten, hoe meer geld! Waarvoor eigenlijk? Laten we voorop stel-
len dat we uiteraard alles uit de kast zullen trekken zoveel mogelijk punten en dus zoveel mogelijk 
geld binnen te halen. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de gezelligheid, de saamhorigheid en 
het op te kaart zetten van Beemte Broekland. Maar goed, voor het te winnen geld moesten we 
vooraf een bestemming bepalen. Onze mening was dat de bestemming van het te winnen geld be-
steed moet worden aan ‘iets’ voor de gemeenschap Beemte Broekland. En dan kom je al gauw uit 
op het dorpshuis. Nu lijkt het ons wel mooi het aangezicht van het dorpshuis wat aantrekkelijker te 
maken door er een paar mooie grote bomen neer te zetten. In samenspraak met de dorpshuisver-
eniging en in goed overleg met de beheerder van Ons Huus, hebben we dan ook besloten om het 
geld wat we uiteindelijk overhandigd krijgen hieraan te besteden. 
 
En verder….. 
….. hebben we ook weer een vergadering gehad waarin we met elkaar gedeeld hebben wie waar-
mee bezig is. De paradecommissie is al heel actief met het benaderen van verenigingen en allerlei 
mensen die een rol zouden kunnen spelen in de parade. En de bouwcommissie is druk doende met 
het regelen van materialen en sponsoren. Ondertussen vindt PR plaats via facebook 
(@zomerinbeemtebroekland), app, diverse kranten en de Ratelaar.  
 
Sponsoring 
Over sponsoring gesproken……. Voorschrift is dat we de dag van de tv opname (10 augustus) zelf 
geen reclame mogen maken. Enkele van onze sponsoren zijn te zien in het reclameblok van 22 
april en op de dag van de uitzending. Ook zal de bedrijfsnaam of het logo te zien zijn op het grote 
LED-scherm bij de tv-opnames.  Verder denken we nog na over hoe we al onze sponsoren tege-
moet kunnen komen voor hun vrijgevigheid. Denk hierbij aan melding op de social media en in de 
Ratelaar. Dat is een mooie manier om ook heel veel mensen te bereiken.  
Heeft u of heb je vragen over bovenstaande? Vind je het leuk om op de een of andere manier een 
rol te spelen in de voorbereiding of op de dag zelf in welke vorm dan ook? Wil je wellicht sponso-
ren in materialen of anderszins? Neem dan gerust contact op met iemand van het kernteam. Sa-
men gaan we er wat moois van maken 
 
Groeten, Het Kernteam 
Frits Bouwmeester (coach) 
Ingrid Lieferink (reserve coach, app bedienen en social media) 
Willem Peppelenbos, Mike Kloezeman, Remco Hendriks (bouwteam) 
Ester Hagen, Ria Dolman (knutsel- en naaiteam) 
Ben Kamphorst, Gerard Bouwmeester, Toon Hopman (team parade) 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih8dDOl8vaAhUJJlAKHVKKD64QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.wilhelminakerk.com%2Fwilhelminakerk-activiteiten%2F64-zomer-in-gelderland%3Fdate%3D2018-08-10-09-00&psig


De Ratelaar - mei 2018 - Pagina 17 
 

 

 

 

50+ reis BBvBB 

Voor iedereen die zin heeft in een dagje uit …….. ga gezellig met ons mee! 
Woensdag 16 mei a.s. vertrekken wij om 08.45 uur vanaf dorpshuis Ons 
Huus. Graag aanwezig om 08.30 uur, zodat wij op tijd kunnen vertrekken. 
Het beloofd weer een gezellige dag te worden die geheel verzorgd is. Ger-
rie ter Mate zal deze dag met ons meegaan voor eventuele EHBO hulp. 
Kosten voor deze dag zijn:  
€ 50,00 per persoon voor leden 
€ 55,00 per persoon voor niet-leden  
(Graag gepast betalen op de dag zelf) 
U kunt zich opgeven bij: 
Joke Buitenhuis          tel. 055-3122026 / 06-10856003 
Annette Barmentloo tel. 055-3122234 / 06-27300489  
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PCBO De Diamant Beemte 2 

Groep 1/2 op bezoek in de tuinen bij Paleis het Loo 
 
Dinsdag 3 april is groep 1/2 naar Paleis het Loo geweest. We hebben de vriendjes van Willem Waf ge-
zocht en samen met die vriendjes alles verzameld voor het feestje. Helga Hond, de prinses, was er al en 
samen met haar mochten we vuurwerk maken en taart eten. Natuurlijk hoorde er ook een dansje bij.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3 t/m 8 rekent zich suf tijdens de Kangoeroewedstrijd… 
 
Woensdag 21 maart j.l. hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd. 
Dit is een landelijke rekenwedstrijd voor alle kinderen van de basisschool. Wat deed iedereen ontzettend 
goed zijn/haar best! De formulieren zijn opgestuurd, nu is het wachten op de uitslag. Spannend hoor… ;-
) 
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PCBO De Diamant Beemte 3 

Groep 3/4/5 op parade in de Paleistuinen van Paleis het Loo 
 
Dit schooljaar doen we als school met het cultuurmenu “erfgoed”. Vrijdag 
13 april zijn we hiervoor met groep 3/4/5 naar Paleis Het Loo geweest. Wij 
hebben het lesprogramma “Parade in de paleistuin” gevolgd. Eerst kregen 
we een voorbereidende les op school en op 13 april brachten we een bezoek 
aan de tuin van Paleis Het Loo. We maakten kennis met een 17e -eeuwse 
tuin en leerden hoe belangrijk de tuin was voor het hofleven. 
We luisterden naar verhalen hoe de tuinen werden gebruikt door de koning 
om te pronken en leerden etiquette regels. Wij mochten zelfs heel deftig 

met onze pink omhoog uit een echt oud theekopje drinken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Groep 5/6/7/8 krijgt les over zaden 
 
Hoe zien zaden eruit? Hoe gaan ze groeien? Wat 
gebeurt er als ze geen water of licht krijgen?  
Hoe groter het zaadje, hoe groter de plant?  
We bedenken ons eigen experiment met tuinkers 
en mogen dat ook uitvoeren. Hier houden we een 
logboek van bij om met elkaar te kunnen  
vergelijken.  
Vervolgens mogen we zaden planten die we over 
een tijdje in onze eigen tuin hopen te kunnen ver-
poten. Waar kun je deze les nou beter krijgen dan 
heerlijk buiten in de zon... #buitenlesiscool! 
 

https://www.facebook.com/hashtag/buitenlesiscool?source=feed_text
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PCBO De Diamant Beemte 4 

Groep 7/8 naar Aventus voor “De Week van de 
techniek” 
 
Donderdag 22 maart mochten wij in het kader van de 
week van de techniek met de kinderen van groep 7 en 
8 naar Aventus. Hier konden onze zes toptechneuten 
hun handen uit de mouwen steken om een heuse ven-
tilator op zonneenergie te maken! 
 
 ‘Hoe leuk techniek kan zijn: dat moet je vooral jong 
ontdekken. Vandaar dat Platform Techniek Apeldoorn 
jaarlijks de Week van de Techniek organiseert. De 
deelnemende basisschoolkin-deren gingen bij Aventus 
een technisch werk-stukje maken o.b.v. VMBO en 
Technasium leerlingen en namen deel aan Science on 
Tour. 
Deze laatste activiteit hield in dat zij onder begeleiding 
van studenten van de Universiteit Twente diverse we-
tenschap en technologie-proeven gingen beleven en 
zelf ook mochten doen. 
 
 
 
 
Dinsdag 10 april was het buitenlesdag… 
 
En dat hebben we geweten! Iedere dag beginnen we met 
een half uurtje lezen. Zo ook deze dag, maar nu mochten 
we heerlijk buiten een plekje zoeken hiervoor.  
Juf Eliza had speciaal voor deze dag alle tafels naar buiten 
gezet, zodat we hier aan onze weektaak konden werken.  
Ook juf Elvira had voor de gelegenheid haar taallessen om-
gedoopt, zodat ze lekker buiten gedaan konden worden. 
Overal op het plein kon je de letters van het alfabet vin-
den, er hingen lijnen met kaartjes en de kinderen moesten 
heen en weer rennen om opdrachten uit te voeren.  
 
 
Bij juf Miriam mochten de kinderen van groep 3 buiten de 
trein laten rijden waar steeds mensen in of uit moesten 
stappen en groep 4 deed een spel met klokken en mocht-
getallenlijnen tekenen op de stoep. We hoefden dit hele-
maal niet meer in het rekenschrift te schrijven!  
Het was aan het begin van de ochtend best nog wel een 
beetje fris, maar gelukkig hielp het weer een handje mee 
om hier een onvergetelijke dag van te maken. 
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PCBO De Diamant Beemte 5 

 

Sssssttttt!!!!!  Stilte!!!! De IEP is begonnen!!! Al 8 maanden hebben we het er geregeld over en nu 
is het dan zover... Onze laatste grote toets... De IEP..... We zijn er klaar voor, kom maar op! Vandaag 
en morgen zullen we eens laten zien wat we in groep 1 t/m 8 van al die juffen en meesters hebben ge-
leerd.  
Lieve Chantal, Loïs, Lotte en Maaike, jullie kunnen het! Zet 'm op! Heel veel liefs van alle kinderen en 

juffen van Pcbo De Diamant - Beemte #toppersinoppersteconcentratie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen de tijd dat dit nummer van de Ratelaar verschijnt is de IEP al lang achter de rug. Dan zitten we 
heel dicht bij de uitslag of hebben we deze misschien zelfs net binnen. Hoe dan ook, het is en blijft een 
spannend fenomeen die eindtoets en daarom willen we dit stukje toch even met u delen.  
Wat we ook met u willen delen is dat er nog een heel spannend ding in het verschiet ligt. We zijn ons 
ondertussen aan het voorbereiden op de eindmusical! De tijd vliegt. Van het kiezen van een geschikte 
musical tot de opvoering ervan, moet er erg veel gebeuren. Groep 8 zal ook dit jaar zorgdragen voor 
een spetterend eindoptreden. “Ook al zijn we met z’n vieren, we willen wel een musical!” Deze gaat er 
dus ook komen. Het wordt een groep 6/7/8 productie onder de bezielende leiding van de vier meiden 
van groep 8. Woensdagavond 11 juli zal hun musical ten uitvoer worden gebracht. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/toppersinoppersteconcentratie
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Bevrijdingsboomfeest voor kinderen, juffen en andere belangstellenden 
 
Dinsdag 17 april j.l. mochten we met alle kinderen van groep 1 t/m 8 en enkele belangstellenden weer 
het boombevrijdingsfeest vieren. Juf Mariët vertelde een mooi verhaal over de vrede en wat dat eigen-
lijk inhoudt. Groep 8 mocht de vlag hijsen, waarna we samen 2 coupletten van het Wilhelmus hebben 
gezongen. Groep 7 droeg een prachtig gedicht over vrede voor, we hebben een minuut in stilte stilge-
staan bij wat vrede voor ons betekent We hebben hele mooie bloemslingers rond de boom gehangen 
en we hebben samen het lied ‘De speeltuin’ van Marco Borsato gezongen. 
Het was prachtig weer, dus we konden daarna gezellig buiten limonade drinken en lekkere cake eten, 
die de OR voor ons had klaargezet. Tot slot hebben we in 6 groepen een vredeswens op een veer ge-
schreven, welke samen de staart en de vleugels van een mooie vredesduif vormen. Deze duif heeft een 
mooi plekje in onze hal gekregen, zodat we daar de komende tijd nog een paar keer goed naar kunnen 
kijken. 
Wat fijn dat we dit zo met elkaar mochten doen. 
 

        
 
 
 
 
 
Van onze groep 8 redactie: “Pasen” 
 
Donderdag 29 maart 2018 hadden we onze paasviering. Eerst gingen we met de hele school in het sa-
menwerklokaal liedjes zingen.  Om 11:25 uur gingen de ouders van de ouderraad de lunch voorberei-
den. Daarna gingen we met de eigen klas lunchen, met allemaal lekkere broodjes en beleg en een ei-
tje. Het was heel gezellig!  
Daarna gingen we de palmpaasstokken afma-ken en chipjes er aanrijgen en snoepjes. On-dertussen 
gingen de ouders van de ouderraad de paaseieren verstoppen. Daarna gingen we naar buiten en gin-
gen we paaseieren zoeken! Groep 1/ 2 op de korenaar en 3 t/m 8 om de hele grote school. E waren 
grote paaseieren en kleine. Op het laatste maakte we nog een rondje om de korenaar met onze palm-
paas-stokken. Toen mocht je naar huis maar eerst moesten we de bestellingen van de paasactie opha-
len, zodat we die konden rondbrengen aan wie je het verkocht hebt. En toen was het al weer voorbij!      

             Gemaakt door: Maaike Hissink en Loïs Hofman 

PCBO De Diamant Beemte 6 
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Zijactief de Vecht 
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Uit het verleden van “Ons Huus” 

1960 

1966 

Exota – beroemde frisdrank in de 
Sixties. 

1966 
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Rondje Beemte 2018 
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Je zult toch maar op zo'n leuke school zitten!  
 
Naast rekenen, taal begrijpend lezen en spelling is er nog zoveel meer om te leren. Over jezelf en over de 
wereld. Wij willen graag dat onze kinderen al hun talenten aanboren, ontdekken en geven hen de ruimte om 
deze te laten zien. 
Vorige week was er de afsluiting van wederom een succesvol blok talentateliers. 
Kinderen leerden hoe het is om een journalist te zijn. Hoe je reportages maakt en interviews afneemt. Hoe 
het werkt op een redactie. Een professionele journalist nam hen mee in de (echte) wereld van de journalis-
tiek. 
Deze film is het resultaat van het talent atelier: de journalisten. Met dank aan onze professionele journalist: 
Sander Grootendorst en al zijn aspirant journalisten. 
 
Bekijk onze film op: https://www.facebook.com/AntoniusdeVecht 

MEIDENVOETBAL IS HOT!! 
 
Voetballen alleen voor jongens? Dat is verleden tijd! Meiden zijn van 
harte welkom bij WWNA!  Ben jij een meisje  en voetbalgek? Dan 
ben je bij ons dus aan het juiste adres. WWNA is immers de leukste 
en gezelligste voetbalclub van heel Apeldoorn en omstreken! 
Inmiddels voetballen er in totaal ongeveer 60 meisjes/dames in bij 
WWNA en wij willen dat aantal graag uitbreiden.  
Ons meidenteam JO9 (volgend seizoen JO10) zoekt versterking 
voor volgend seizoen. Ben jij tussen de 8 en 10 jaar en houd jij van 
een “balletje trappen”? Kom dan eens langs bij WWNA. De meiden 
trainen iedere dinsdag en donderdag van 18:00 tot 19:00 uur en 
voetballen hun wedstrijd op zaterdag. 
Ook ons vrouwenteam kan nog een paar powervrouwen gebruiken 
voor het allerleukste vrouwenteam uit de regio, waar gezelligheid en 
sportiviteit hand in hand gaat. De vrouwen trainen op dinsdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur en op donderdag van 19:30 tot 21:00. De 
wedstrijden worden gevoetbald op zondag. 
Of je nu een jongen of meisje bent, WWNA is altijd op zoek naar voetbalmaatjes. Ben jij sportief en houd je van gezel-
ligheid? Dan zijn wij op zoek naar jou! Kom gewoon eens vrijblijvend meetrainen of  bij een wedstrijd kijken op Sport-
park Wiesel aan de Wieselsedwarsweg te Wenum Wiesel. Vanaf 4 jaar ben je bij WWNA van harte welkom. Bovendien 
kun je dan deelnemen aan de vele activiteiten die door WWNA worden georganiseerd. 
Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar communicatie@wwna.nl, of kom kijken bij de trai-

ning en/of wedstrijd op ons prachtig vernieuwde sportcomplex. 

 

mailto:communicatie@wwna.nl
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS 
 
Het terras is weer geopend! We hopen op een mooie zomer.  
 
Wellicht denkt u; een koe bij het dorpshuis??  Onze Huus-koe promoot ons softijs, want sinds kort 
hebben wij een softijsmachine welke op Koningsdag in gebruik genomen is. 
 
Deze machine kan allerlei ijsproducten maken, zoals milkshakes, sundaes, sorbets en natuurlijk een 
heerlijk ijsje met of zonder  (bijvoorbeeld disco) dip.  Laat u verrassen ☺ en kom genieten op ons ter-
ras. 
 
Het breicafé is deze maand op woensdag 2 en 30 mei. De 16de mei kan niet doorgaan. 
 
Het fietsgilde Apeldoorn start in mei weer met de fietstochten. Men heeft een nieuwe route, de Len-
tetocht, uitgezet en heeft woensdagmorgen 2 mei de eerste koffiestop bij Ons Huus. Starten kan om 
10.00 uur vanaf Café  De Hamer aan de Zwolse weg in Apel-
doorn. Voor meer informatie kijk op de website http://
www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
 
Op Hemelvaartsdag zijn wij vanaf 9.30 uur geopend.  De 
koffie staat klaar en uiteraard hebben we ook onze appeltaart. 
 
De ouderen gaan 16 mei op stap en sluiten de dag af bij Ons 
Huus met…… 
 
Glasvezel in Beemte Broekland!   
Donderdag 17 mei is er een informatie avond over glasvezel in 
het buitengebied van Veluwe Oost. Hier zullen een aantal providers aanwezig zijn, aanvang 19.30 uur.  
 
 Vrijdag 25 mei: Onbeperkt spareribs eten, incl. friet, rauwkost en sausjes. Kosten    € 16,50 p.p. 
Tijd: 17.30 – 19.30 uur 
Voor kinderen  is er friet met frikandel of kroket met appelmoes en mayonaise. € 4,00  
Houdt u niet van spareribs dan hebben wij een alternatief; kipsaté met friet, rauwkost, satésaus.  
Opgave hiervoor kan tot 21 mei 2018, via benkerkstra@gmail.com of 06-2728 4949 (Ben). Aan de bar 
opgeven kan uiteraard ook ☺ 
 
NIEUW:  
Met de zomer in aantocht start ook het barbecue seizoen. Dit kunt u nu ook laten verzorgen door Ons 
Huus. 
Loop even bij het dorpshuis  binnen en vraag naar de mogelijkheden of bel    06 -27284949. 

Huishoudelijke mededeling:  
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de ca-
fetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken)  van Ons Huus 
 
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag  gesloten 
Woensdag  t/m zondag  vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺ 
Cafetaria / Eetcafé geopend: Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 – 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 

http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl
http://www.fietsgilde-apeldoorn.nl
mailto:benkerkstra@gmail.com
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Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

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

Kidskerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk 
in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
April 2018: 
 

06 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
10 mei  09.30 / 10.30  Korte diensten met Ds. A.J. Al – van Holst 
13 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 
20 mei  10.00 uur  Openlucht dienst met Ds. A.L. Al- van Holst 
       met begeleiding van koor Song & Relation, Emst 
       ( zie artikel elders in deze Ratelaar) 
27 mei  10.00 uur  Dienst met Ds. J. Alma, Veenendaal 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
 
Zaterdag 5 mei  woord en Communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 13 mei  Woord en Communieviering met pastor W. Vroom  
Zaterdag 19  Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag  27 mei  woorddienst met de werkgroep 
Zaterdag 2 juni  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 6 mei Eucharistieviering met pater W. Boerkamp 
Hemelvaartsdag 9 mei Eucharistieviering om 9.00 uur met pastor Sebastian 
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Voorjaar in de Beemte 
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WhatsApp Buurtpreventiegroep  
 

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 87 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. 
 

Biljartvereniging “Ons Huus” 

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

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

Op 28 maart was onze jaarvergadering. Het was weer een gezellige informatieve avond met aansluitend 
onze traditionele bingo en we hebben weer een drietal personen blij gemaakt met een mooie prijs uit de 
verloting. Hieronder een verslag van deze vergadering en een groot gedeelte van onze activiteiten van 
het afgelopen jaar. 
De financiën van de BBvBB omvatten jaarlijks ongeveer € 12.000. Ruim de helft daarvan komt in de 
vorm van een subsidie van de gemeente. Voor het overige zijn er inkomsten van de advertenties in de 
Ratelaar, bijdragen aan activiteiten en contributies. Dit geld gaat voor ongeveer de helft naar de Rate-
laar, het volgende grote deel vormen de activiteiten. Verder geven we geld uit aan vergaderingen in Ons 
Huus en het bestuur. 
 
In het jaarverslag valt op dat de inning van de contributies via een brief en de bank tegen valt. Ook de 
inning door langs de deur te gaan was steeds minder succesvol. Het aantal incasso’s en betalingen via de 
bank loopt echter ook slecht. Ineke Ganzevles en Herleen Hissink hebben aangeboden hier mee aandacht 
aan te besteden. Leden met een achterstand worden persoonlijk benaderd. 
 
Met de gemeente is afgesproken dat het saldo van de BBvBB wordt teruggebracht. Een deel van de re-
serves heeft een bestemming gekregen. Een van de reserveringen omvat  
€ 2.300 voor het klompenpad. Ook dit jaar is daar geen aanspraak op nodig geweest. De gemeente doet 
veel aan de verzorging van het pad. Zodoende is besloten om dit geld een nieuwe bestemming te geven. 
Draag de ideeën hierover aan bij het bestuur. 
 
Afgelopen twee jaar heeft Ineke Ganzevles de kas gecontroleerd. Zowel die over 2016 als over 2017 is 
nu goedgekeurd. Ook de gemeente heeft haar goedkeuring over de cijfers over 2016 gegeven. 2017 
volgt later dit jaar. De ledenvergadering constateert dat er te weinig continuïteit in de kascontrole zit. Ap 
Vos en Mart Mols bieden zich aan om hier de komende jaren invulling aan te geven. 
En dan volgt hieronder een verslag van een groot gedeelte van onze activiteiten. 
SOOS 
Iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur is er soos in Ons Huus. Bea, Ilona, Wilma 
en Helga zorgen dat deze middag gevuld wordt met activiteiten zoals geheugentraining, bingo, spelletjes 
middag. En af en toe nodigen we een gast uit zo hebben we al eens een wolspinster gehad. En de imker 
Jan de Heer die zelfs in de Beemte woont een high tea middag met als gastvrouw Petra die allerlei soor-
ten thee mee bracht zo mochten wij van allerlei soorten thee proeven en ruiken. Af en toe organiseren 
wij iets buiten de deur, zodat we de afwisseling erin houden. Kortom we proberen er altijd weer een ge-
zellige middag van te maken. Op dit moment hebben we 15 personen die deze middag bezoeken, al een 
mooi aantal, maar er kunnen altijd mensen bij aansluiten als ze er behoefte aan hebben. 
50+ REISJE 
Op 10 mei 2017 ging de bus richting Friesland. Rond 10:00 uur kwam de bus aan in Galamadammen, 
waar een rondvaartboot klaarlag. De deelnemers hebben genoten van de mooie Friese wateren. Vervol-
gens ging de bus richting Hindeloopen, waar in het gezellig restaurant een broodmaaltijd klaar stond. Na-
dat de inwendige mens goed was verzorgd en de benen even waren gestrekt ging de chauffeur verder 
Allingawier. Tegen vier ging de bus weer richting de Beemte naar het Dorpshuis. Daar werden de deelne-
mers hartelijk ontvangen door de medewerksters van Ons Huus en met extra hulp van Mettie en Jacin-
tha.  Hier hebben ze genoten van een heerlijk drie-gangen diner Rond acht uur werd de dag afgesloten 
en ging iedereen voldaan naar huis. Na vele goede en dankbare reacties, geven de meeste mensen aan 
volgend jaar weer graag mee te gaan. Dit uitje wordt jaarlijks georganiseerd door Annette Barmentloo en 
Joke Buitenhuis. 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland (2) 

65+ AVOND 
Donderdag 22 februari werd er door de BBvBB in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een 65+ 
avond gehouden. Om 17.00 uur begonnen we met een heerlijk chinees -Indisch buffet aangeboden door 
de gemeente Apeldoorn. Na het eten sprak de wijkagente Yvette Veldhorst over haar werkzaamheden 
en de veiligheid in Beemte-Broekland. Er waren diverse vragen van deelnemers over verkeersknelpun-
ten en te hard rijden in de dorpskern. Ilona heeft hierna verteld over de werkzaamheden van Helene 
Mook (sociaal werker van Stimenz) over haar zittingen in het dorpshuis en met wat voor een vragen 
men bij haar terecht kan. Hierna kreeg eenieder een vragen lijst om een beeld te krijgen welke behoef-
ten/ideeën er bij de 65+ zijn. Hier kwamen interessante dingen naar voren. Zo wilde iemand een rij-
school uitnodigen voor een theorieles voor personen die al lang hun rijbewijs hebben. Ook waren er ver-
schillende personen die 1 keer in de maand een buffet wilden in het dorpshuis. Het viel op dat er diverse 
65+ers geen mantelzorgers hadden. Die waren nu nog niet nodig, maar in de toekomst toch een put om 
in de gaten te houden. Ook waren er diverse mensen die geen behoefte hadden aan activiteiten in het 
dorpshuis, want ze waren al erg betrokken bij de kerk met hun activiteiten. We zijn een hoop wijzer ge-
worden en hopen met deze informatie wat te kunnen doen. 
 
BEEMTERBOX 
Nog steeds een mooi project, maar met deze kleine club mensen die ook nog veel andere bezigheden 
hebben komt het nog niet goed van de grond. Misschien zijn er wel buurtgenoten die ons team willen 
versterken en hiermee de beemterbox ook van de grond krijgen. Op de jaarvergadering gaf Miek van de 
Pangaard aan ons hierbij te willen helpen. 
 
LANDSCHAPSBEHEER 
In samenwerking met gemeente Apeldoorn, landschapsbeheer 
en buurtbelangen konden mensen van Beemte Broekland in 
aanmerking komen voor erfbeplanting met subsidie van de ge-
meente Apedoorn. Voor de belangstellende was er op 18 mei 
een informatieavond op deze avond werd door Ewald van land-
schapsbeheer een stukje geschiedenis over de Beemte verteld, 
wat landschapsbeheer allemaal doet een stukje over de klom-
penpaden en dat ze veel samen werken met vrijwilligers en 
welk erfbeplanting er mogelijk was. Op deze avond waren er 40 
belangstellende die aan de eisen voldeden en zich inschreven. 
Ewald en Robert zijn bij de geïnteresseerde langs geweest en de 
mogelijkheden besproken. Er zijn 28 mensen overgebleven die 
op 25 november hun erfbeplanting op konden halen. De och-
tend werd feestelijk geopend door wethouder dhr. Sandman. En 
zo konden we met landschapsbeheer, vrijwilligers en buurt be-
langen het plantgoed uitdelen, en dit mogelijk maken. 
 
VERKEERSBORDEN 
Wij hebben bijgedragen aan de borden met de diverse aanwij-
zingen erop. B.v. dorpshuis, kraam 90, zorgboerderij enz. Deze 
borden staan bij het kanaal, school en bij kruising Beemterweg/
Kluinweg. 
 
BIJDRAGE BUURTFEEST 
Twee keer per jaar willen we vanuit de buurt belangen een bij-
drage leveren voor een buurt feest. Deze vraag kwam vorig jaar 
naar voren vanuit de buurt bij Kanaal Noord of er vanuit de 
buurtbelangen een bijdrage geleverd kon worden. Wij vanuit de 
buurt belangen vonden dit een goed initiatief en hebben beslo-
ten om een bijdrage van € 4,- pp te geven. Zoals u in de rate-
laar heeft kunnen lezen hebben ze er een ontzettend mooi 
buurtfeest van gemaakt. Wilt u ook in aanmerking komen wees 
er dan op tijd bij want het betekent wel dat we niet meer dan 2 
keer per jaar hier een bedrag voor kunnen geven, wij kijken 
natuurlijk wel dat eenieder een keer aan bod komt. 
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Dorpshuis Ons Huus 

In de afgelopen jaren deden we eigenlijk vrijwel maandelijks verslag van de klussen die in Ons Huus 
gedaan waren in de afgelopen maand. We organiseerden dan ook vrijwel iedere maand een klussendag. 
Er was altijd wel iets te doen in het dorpshuis. De ene keer kwam er een kleine klussenploeg opdagen, 
de andere keer waren er meer klussers die de handen uit de mouwen staken. Er is puin geruimd, er zijn 
veel oude en onbruikbare spullen weggegooid, er zijn kleine klusjes gedaan en ook grotere. We kunnen 
stellen dat Ons Huus een ware metamorfose heeft ondergaan maar we zijn inmiddels zover dat we kun-
nen zeggen dat er niet meer iedere maand een stapel klussen klaarligt! Dat heeft ons doen besluiten dat 
we vanaf nu nog twee keer per jaar een klussendag organiseren; één in het voorjaar en één in het na-
jaar.  
Deze keer dus nog één keer een opsomming van wat er gedaan is in de afgelopen maand in het dorps-
huis op klussengebied: 

de ruimte waar de gymnastiektoestellen staan is opgeruimd 
de luidsprekensteunen zijn verhangen 
het reclamebord is opgefrist en bijgewerkt en 
de laatste klusjes in de kelder zijn uitgevoerd. 

En in de afgelopen maand is de grasmat van het sportveld gerold, zijn de banden van grasmaaier ver-
wisseld en is de sloot bij het sportveld gebaggerd.  
Onze trouwe vrijwilliger Ab heeft in de afgelopen maand trouwens iedere week het gras gemaaid van 
het sportveld en dat blijft hij, gelukkig, ook iedere week doen. Zonder zijn inzet zouden we serieuze in-
komsten mislopen die nu doorgang kunnen vinden op het sportveld: de hondenclub van Yvette (Alert 
Hondenschool) maakt er nu wekelijks een aantal keren dankbaar gebruik van, ook FC Beemte kan er 
wekelijks een potje voetballen en zo af en toe zijn de schoolkinderen er ook te vinden tijdens de gym-
lessen. 
Iets wat ook gerealiseerd kan gaan worden dankzij de vrijwillige inzet van een buurtgenoot: de aanslui-
ting van de ijsmachine die Ben en Gina hebben aangeschaft. Ongetwijfeld zult u elders in deze Ratelaar 
meer lezen over dit leuke initiatief van Ben en Gina.  
We zijn alle vrijwilligers die regelmatig, af en toe of eenmalig kwamen helpen heel erg dankbaar! Dank-
zij jullie is het dorpshuis een stuk mooier geworden! We hopen dat jullie in het najaar weer klaarstaan 
en stiekem gaan we daar eigenlijk  ook gewoon van uit. En we hopen ook dat we, nu we maar 2 keer 
per jaar gaan klussen, ook nieuwe vrijwilligers zover kunnen krijgen dat ze komen helpen.  
Over het mooier worden van het dorpshuis gesproken; de captain van het Zomer-in-Gelderland-team, 
Frits Bouwmeester, heeft ons toegezegd dat er met het bedrag dat gewonnen wordt op 10 augustus, 
wanneer Omroep Gelderland ons mooie Beemte Broekland op z´n kop gaat zetten, iets moois en blij-
vends aangeschaft gaat worden voor het dorpshuis. Reden te meer, lijkt ons, om massaal te stemmen 
via de app op je mobiel van Omroep Gelderland - ook iedere stem die uitgebracht wordt via die app telt 
namelijk mee voor de uitslag en zorgt ervoor dat we misschien wel het mooiste dorp van Gelderland 
worden en de hoofdprijs in de wacht slepen…. 
En als we het dan over schenkingen hebben brengt mij dat weer bij een geldbedrag dat we ontvingen 
van een bank. Na het geldbedrag dat we ontvingen van de ING hebben we nu ook een bijdrage voor het 
kelderproject gekregen van de Rabobank. Ook de Rabobank steunt maatschappelijke initiatieven en 
heeft besloten om € 1000,00 bij te dragen voor het jongerenproject in de kelder en daarmee is de fi-
nanciering van dit project zo goed als rond. Heel fijn en een leuke opsteker!  
U bent weer op de hoogte en we melden ons zeker weer in de volgende Ratelaar. 
Vriendelijke groeten, 
 
Mettie, Martine, Arnold, Henk en Jacintha  
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