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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijkagent
Spreekuur in “Ons Huus” iedere eerste woensdag van de maand (in de even
weken) van 13:30 -15:30. Tel: 088-784 6464 of 06 25009728.
E-mail: h.mook@stimenz.nl

Sociaal werkster

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

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

Gemeentehuis

Bezoekadres: 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
1 en 12-09
21-09
22-09
22-09

Lavanda Workshops
Orgelconcert in de Wilhelminakerk
Sappers Aktief Ons Huus
Oldtimertoertocht
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Beste Lezers
De zomer zit er alweer bijna op en wat hebben we
mooi weer gehad. Wel een beetje te droog maar
het lijkt toch weer aardig goed te komen met de
regen die er inmiddels gevallen is. Het gras groeit
nu dubbel zo hard. De hele zomer geen gras gemaaid maar nu moeten we aan de bak.
De Zomer in Gelderland is voorbij en we hebben
gewonnen. Wat een prestatie! En wie had dat van
te voren gedacht. In deze Ratelaar nog wat foto’s
en verhalen als toegift, want de elektronische billboards zijn natuurlijk al aan alle kanten gevuld
met foto’s en vele malen bekeken. Maar het papier
is geduldig en nodigt uit om het hele gebeuren van
de Zomer in Gelderland nog eens op je gemak
door te nemen en er van te genieten, bijvoorbeeld
in het stukje “Ode aan Beemte Broekland” op pagina 11.

Afgelopen augustus hebben we een extra editie
van De Ratelaar uitgebracht die geheel in het teken van de Zomer in Gelderland stond. Dat heeft
wel een paar stuivers extra gekost en de redactie
moet zich beraden waar dat bezuinigd moet worden. We bedenken wel wat, zodat de impact van
de kosten voor die extra editie zo gering mogelijk
is voor de lopende gang van zaken.
In september hopen we te horen hoe het nu verder
gaat met de aanleg van glasvezel. Waar gaat de
eerste spade de grond in en wanneer kunnen we
er gebruik van gaan maken? We zullen er over berichten in de volgende Ratelaars.
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie,
Siep Woudstra

WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 113 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.

Bij de lezer 2018
Het redactieteam bestaat uit:

Di 4 + wo 5 sept

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 2 + wo 3 okt
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 september 2018 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar
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Ode aan Beemte Broekland
Of waarin een klein dorp groot
kan zijn.

vrienden en oude bekenden elkaar daar ontmoeten,
ben ik er best wel een beetje jaloers op dat ik niet
hier ben opgegroeid…
Wat een bijzondere maand werd augustus!
Ik ben niet kerks, maar vind dat in elk geloof wel
Eerst in de hitte een prachtig Rondje Beemte. Mijn iets moois zit. Vanuit mijn tuin kon ik het koor goed
complimenten voor de organisatie!
horen en daar heb ik van genoten. Niet alleen de
Een week later Zomer in Gelderland. Frits en zijn
gebruikelijke liederen, maar er klonken een prachteam: wat hebben jullie dat geweldig gedaan! Betig Ave Maria, een gospels en meer mooie songs.
dankt!
Voor mij heeft Beemte Broekland nu al gewonnen!
Daarnaast was er ook nog het Oranjefeest. Wat een Ik ben er trots op dat ik er woon!
werk is er weer enthousiast verzet!
Als ik over het feestterrein loop en zie hoe familie,
Miek v.d. Pangaard
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Cadeaus
Iedereen kent het wel: je krijgt een cadeaubon of een
geldbedrag wanneer je jarig bent. Soms verdwijnt de
bon in de la om er pas na een hele poos (soms al verlopen) weer uit te komen en het gebeurt ook dat het
geld gewoon ‘met de knollen de pot in gaat’. Maar….
als je er iets leuks voor gaat kopen en je laat aan de
gulle gever zien wat je hebt gekocht dan wordt dat
zeker gewaardeerd; jij blij, de gever blij.
Zo voelde het voor ons ook toen wij aan de gedeputeerde van de provincie Gelderland, mevrouw Bea
Schouten, en aan een aantal wethouders en ambtenaren van de gemeente Apeldoorn lieten zien wat wij met
de ontvangen subsidiegelden hebben gerealiseerd. Op
vrijdagmiddag 8 juni ontvingen wij deze delegatie met
koffie en taart in Ons Huus. Na het kennismakingsgesprek toonden we een PowerPoint presentatie waarin
alle activiteiten die plaatsvinden in Ons Huus aan bod
kwamen zodat er een goed beeld werd geschetst van
de functie van het dorpshuis. Daarna volgde een rondleiding door en om Ons Huus. Van de grote zaal naar
de kleedkamers en douches, van het podium naar de
zeer recent opgeknapte kelder en van de keuken en de
foyer naar het sportveld. Steven Gerritsen, stadsdeelmanager van de dorpen en onze verbindende contactpersoon bij de gemeente die ons keer op keer weer op
mogelijkheden wijst en ons in contact brengt met de
juiste mensen om bepaalde dingen te kunnen realiseren, was net als ons trots op wat er is gerealiseerd in
en rondom Ons Huus en noemde ons een voorbeeld
voor andere dorpshuizen in Gelderland. In haar afsluitende toespraak gaf de gedeputeerde van de provincie
Bea Schouten aan dat het voor haar belangrijk is om
met eigen ogen af en toe eens te zien wat er met subsidiegelden gerealiseerd kan worden en hoe waardevol
dat is voor een gemeenschap. Ze merkte op dat zonder de hulp van vele vrijwilligers dit soort initiatieven
niet van de grond komen en daarin heeft ze natuurlijk
helemaal gelijk. De delegatie stapte met een ijsje (uit
de nieuwe ijsmachine van Ben en Gina) in de hand en
met blije gezichten de bus weer in.

nog iets geregeld worden voor onze deelname aan de
Parade tijdens de uitzending. Uiteindelijk is dat ook
goed gekomen en zijn wij als vertegenwoordigers van
de dorpshuisvereniging vermomd als ijsje en zak patat
in beeld geweest tijdens de uitzending.
Op het moment dat ik deze tekst schrijf voert Beemte
Broekland nog steeds de ranglijst aan als het gaat om
de titel ´Mooiste dorp van Gelderland´ en zo langzamerhand gaan we erin geloven dat we die titel ook
daadwerkelijk een jaar lang mogen voeren; via diverse
WhatsAppgroepen en Facebookpagina’s zijn inwoners
van Beemte Broekland al opgeroepen om de laatste
uitzending van Zomer in Gelderland gezamenlijk te
kijken in Ons Huus en om, bij winst, na afloop een
feestje te gaan vieren.
Maar…. ook al winnen ‘we’ niet… dan nog is het een
geslaagde dag geweest en kunnen wij niet anders concluderen dat de deelname van Beemte Broekland aan
het programma Zomer in Gelderland een geweldige,
verbindende activiteit is geweest voor de inwoners van
ons dorp. Elders in deze Ratelaar leest u er ongetwijfeld veel meer over en we zijn ervan overtuigd dat er
niets dan lof over deze dag geschreven en gesproken
is. We danken vanaf deze plek coach Frits Bouwmeester en zijn 9 teamleden voor de voorbereidingen én
alle mensen die mee hebben geholpen vooraf en tijdens de opnamedag zelf voor hun inzet. Het is ook
onze missie om de leefbaarheid en de saamhorigheid
in ons mooie dorp te vergroten en op de 10e, 11e en
12e augustus (en in de weken ervoor en erna) werd
ons eens te meer duidelijk dat Beemtenezen en Broeklanders hier ook echt voor te porren zijn. De inzet van
Frits en zijn team én van het bestuur van de Oranjevereniging met alle vrijwilligers eromheen toonden aan
dat door het nemen van initiatieven het dorp blijft leven! Dit soort initiatieven en de uitkomst ervan houden
ons gemotiveerd om ons in te blijven zetten het dorpshuis draaiend te blijven houden. Uitgeroepen worden
tot ‘Mooiste dorp van Gelderland’ zou, wat ons betreft,
het ultieme cadeau zijn voor alle vrijwilligers. We
wachten het in spanning af!

We ontvingen nog een gast bij ons aan de bestuurstafel: de nieuwe unitleider van de Beemter school, mevrouw Anneke Kamps. Ze kwam met ons kennismaken
en tegelijk de lopende zaken bespreken die spelen
aangaande de rol van het dorpshuis voor de school. De
kinderen van de school komen iedere week in Ons
Huus sporten en het is dan ook van belang dat beide
partijen weten wat de afspraken en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke partijen zijn; het is goed
om van tijd tot tijd weer even duidelijkheid hierover te
hebben. Anneke Kamps en haar team weten ons ook
voor andere activiteiten te vinden (bijvoorbeeld de musical en een bezoekje aan Ons Huus tijdens de verkiezingen); samen met de kerk vormen het dorpshuis en
de school de levendige kern van Beemte Broekland en
gelukkig verloopt de samenwerking zeer prettig.

Tot slot van deze bijdrage aan de Ratelaar aandacht
voor nóg een cadeau. Het Zomer-In-Gelderland-Team,
onder aanvoering van coach Frits, heeft besloten dat
het geldbedrag (€ 970,00) dat gewonnen is met de
deelname aan het tv-programma door het bestuur van
de dorpshuisvereniging besteed mag worden aan een
groene aankleding van Ons Huus. Hiermee geven alle
vrijwilligers die zich tijdens Zomer in Gelderland hebben ingezet een extra cadeau aan het dorp; naast hun
inzet en het vergroten van de saamhorigheid wordt
ons dorp er ook nog eens mooier op wanneer het
dorpshuis extra groen wordt aangekleed! Dank jullie
wel!

Wat gebeurde er verder nog in de afgelopen periode… ? Het was ook voor ons vakantie en dus vergaderden we niet. We appten nog wel een aantal keren heen
en weer over bijvoorbeeld de vraag of we nu wel of
niet het sportveld zouden moeten sproeien in verband
met de droogte en hoe we ervoor gingen zorgen dat
Rondje Beemte ook op onze website te vinden was.
Maar… ook in die appgroep bleef het verder vrij rustig.
Totdat…. Zomer in Gelderland in beeld kwam. Er moest

Mettie, Martine, Henk, Arnold en Jacintha
Bestuur Dorpshuisvereniging Ons Huus

Tot de volgende Ratelaar en graag tot ziens in Ons
Huus!
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Aktief “Ons Huus” groep
AKTIEF ONS HUUSGROEP ORGANISEERT:

HEEFT U OOK ZO’N GROTE OOGST DIT JAAR?
LAAT UW APPELS EN PEREN DAN TOT SAP PERSEN DOOR DE
SAPPERS UIT VOORST!
WAAR: DORPSHUIS ONS HUUS, BEEMTERWEG 25A, 7341 PB
BEEMTE BROEKLAND
WANNEER: ZATERDAG 22 SEPTEMBER A.S.
LET OP: ALLEEN NA AANMELDING VIA MAIL: AKTIEFONSHUUS@OUTLOOK.COM OF BEL: 06 51557509 ( U KUNT DE
VOICEMAIL INSPREKEN) ovv het aantal kilo’s.
VOOR MEER INFO: WWW.DESAPPERS.NL
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Aktief “Ons Huus” groep
De eerste zondag in juli. Traditiegetrouw wordt
dan de fiets/autopuzzeltocht georganiseerd. Zo
ook dit jaar. Na een lange tijd van voorbereiding
door Arnold , Sharon en Gerdien kon de rit gereden worden. Vraag is altijd weer: hoeveel personen kun je verwachten? Dat viel ook dit jaar weer
enorm mee. Rond de 85 mensen schreven zich
in. Dit jaar weer wat meer voor de autorit. Waarom? Te warm om te fietsen? Je weet het nooit…….
Het regelen van zo’n tocht begint natuurlijk met
bedenken waar ongeveer de route naar toe zal
gaan. Daarna wordt er een conceptroute gereden
en worden de aanpassingen gemaakt. 1e weg links
of toch zandpad links? T splitsing rechtdoor of
kruising rechts af? Natuurlijk wordt de route daarna nogmaals gereden en worden de puntjes op de
i gezet met o.a. de vragen erbij. Dit jaar was er bv
ook een leuke stop voor fietsers ingelast bij IJssalon Rozenboom in Vaassen en voor auto’s bij Eetcafé Ruijsch aan het Kanaal Zuid. Alle deelnemers
konden daar gratis een ijsje halen. Natuurlijk moet
er dan ook nog bedacht worden welke prijzen de
winnaars zullen krijgen en dit alles moet ook nog
binnen het budget! Altijd weer een kleine uitdaging en tot nu toe altijd weer gelukt. Niet in de
laatste plaats door de hulp van de Buurt en belangenvereniging Beemte Broekland die ieder jaar de
traditionele broodjes kroket bij terugkomst sponsort. Dat we daar blij mee zijn spreekt voor zich.
De uitslag van de tocht is als volgt geworden.
Bij de fietsers: 1e prijs fam van der Mik
2e prijs de Moatjes
3e prijs fam Wolters
Bij de automobilisten: 1e prijs fam. Voogt
2e prijs fam Gerritsen
3e prijs fam. Engel
En noteer gerust alvast de 1e zondag van juli volgend jaar om weer mee te doen met deze superleuke en gezellige tocht!
Tsja en toen kwam daar Zomer in Gelderland van
omroep Gelderland. Door het kernteam werden we
gevraagd om ook mee te lopen in de parade. Na

een avondje brainstormen bedachten we een soort
van Ibizabord te maken met al onze activiteiten.
Hoe snel heb je dan iets geregeld? Nou heel
snel……. De een kwam met hout, de ander met
verf en stiften. We zaten een avond te schilderen
( en koffie te drinken) bij Emmy en klaar was het
bord. Helaas konden niet al onze activiteiten erop
gewoon omdat het er inmiddels te veel zijn geworden ☺ Maar om het nog iets leuker te maken hebben we ook poloshirts met opdruk geregeld. Vanaf
nu zijn wij dus bij al onze activiteiten mooi herkenbaar #blij mee
Maar wie ging er door de poort lopen? We dachten
met z’n allen maar al snel bleek dat er nog meer
verenigingen een beroep op hun leden deden. Dat
heb je natuurlijk in een kleine gemeenschap en
dat is ook helemaal geen probleem. Zo liep Gerdien mee in de parade voor de school, Marjan voor
de buurtvereniging en mocht Sharon haar trouwjurk nog een keertje showen. Bleven over Chantal,
Emmy, Henny en Mettie die met verve het bord
showden en samen al dansend de poort doorliepen
maar dat heeft u vast wel gezien.
Een gezellige voorbereiding en een superleuke opname dag dus. Wat een saamhorigheid! Laten we
dat vooral zo houden! #Beemtedutut
Wij van de Aktief Ons Huusgroep zijn al weer druk
bezig met het organiseren van de Sappers dag ,
Halloween en de mannenavond. Wilt u hierbij helpen bij één van de activiteiten? U bent van harte
welkom want zoals u tijdens Zomer in Gelderland
hebt kunnen zien: als we het samen doen is het
gemakkelijker om te organiseren en superleuk !
Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar
aktiefonshuus@outlook.com
Hartelijke groet en graag tot ziens bij één van onze activiteiten of tijdens een overleg ☺
Aktief Ons Huusgroep
Hennie, Chantal, Marjan,Sharon, Emmy,Gerdien
en Mettie.

Zie ook pagina 40
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Verslag Rondje Beemte

Rondje Beemte wederom een succes

"Dat dit allemaal aanwezig is in
zo'n buurtschap!"
De zesde editie van Rondje Beemte was de
warmste in haar geschiedenis. Toch sprongen veel mensen op de fiets om de 14 locaties aan de route te bezoeken. Bezoekers waren aangenaam verrast door de
gastvrijheid en de verscheidenheid aan
creatieve en ambachtelijke activiteiten die
ze aantroffen tijdens het Rondje Beemte.
Met een goede opkomst van geïnteresseerd en een ontzettend gezellig publiek
kunnen we weer spreken van een geslaagde editie!

Vegter: "Een mooie dag met een constante stroom
van geïnteresseerde mensen. De combinatie tuin en
kunst sprak aan. De spirituele Mongoolse schilderijen waren trekpleisters." Anita Bensink: "De mensen
waren laaiend enthousiast!"
De Vecht, Teuge en het Weteringsebroek
Rondje Beemte voert ook door De Vecht. Een eindje
van de weg had fotograaf Wilma Kleiboer de oude
werkschuur omgetoverd tot expositieruimte voor
haar foto's. Meubelrestaurateur Kees Boutkan deed
dit jaar voor het eerst mee. Ook hij was blij verrast
met de interesse die de fietsers aan de dag legden.
In Teuge waren de verzamelingen en handwerken
van Annie van Dronkelaar te bewonderen.

Tuinen
Op twee plekken aan de route konden tuinliefhebbers hun hart ophalen. Aan de Broeklanderweg bij
vaste plantenkweker Huis in 't Veld en bij Het Hove
Hoekje aan de Vellertweg, waar de pompoenen een
maand eerder rijp zijn dankzij het warme weer. De
verkoop ging die dag van start en mensen konden
De 14 deelnemers aan Rondje Beemte hielden alle- zich vergapen aan de gigantische pompoenen in de
maal open huis, open tuin, open werkplaats of open tunnel. Bij Huis in 't Veld konden mensen ook nog
schuur. In de Gruune Schure van Frits Bouwmees- het schapenhoeden met honden bekijken.
ter konden mensen kennis nemen van de lokale
Tot in 2020
geschiedenis. Dit jaar lag de focus op de slotenfaGelukkig hebben we de foto's nog… Maar iedereen
briek, de Nemef. Bij glaskunstenaar Rein de Groot
had het te druk met de bezoekers en er zijn helewerden zo'n 250 bezoekers geteld. Rein: "Mensen
waren aangenaam verrast door de verscheidenheid maal geen foto's gemaakt! We willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar komst en graag tot
die we hier in ons buurtschap hebben, wat ze van
het volgende Rondje Beemte op zaterdag 1 augusde buitenkant niet zien als je hier door Beemte
tus 2020.
Broekland rijdt."
Food
Nellie van Lohuizen en Bea Seller verkochten huisgemaakte jams en sappen. Bij hen op het erf was
ook Zuster Evie uit Wenum/Wiesel te vinden. "Wij
hebben een hele mooie dag gehad. Onze kramen
zijn heel goed bezocht. Men was te spreken over de
diversiteit van de deelnemers. Een zeer geslaagde
dag!"
Beemte
In Beemte 'centrum' was het ook een gezellige
drukte. In de Wilhelminakerk was het voor openingstijd al druk bij de kunstwerken van Ineke Ganzevles en de quilts van Marianne Bomhof, Tootje
Vos en Corrie Kolkman. Bij Gerrie Disbergen, in het
atelier aan de Beemterweg konden mensen genieten van haar prachtige aquarellen en op haar erf
stonden Anneke van Asselt (honing) en Herman
Roetert (rietbewerking). Gerrie: "Wat heb ik weer
genoten van deze dag. En wat een belangstelling
ondanks de hitte. De mensen waren vol lof over de
gastvrijheid in Beemte Broekland."
Broekland
Aan het einde van de Broeklanderweg exposeerde
Anita Bensink en Jan Vegter met schilderijen. Jan
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Oecumenische Ker(k)misviering Beemte Broekland
Oecumenische Ker(k)misviering in de Feesttent van Beemte Broekland.
De 1ste Ker(k)misviering op/in Beemte broekland was een succes. Het aantal van 1350 bezoekers ( zoals
bij de opname van tv Gelderland vrijdag jl.) werd niet gehaald maar wij waren erg tevreden met de 250
bezoekers die deze zondagmorgen naar de tent waren gekomen. Er moesten diverse stoelen en banken
bij gezet worden.
Velen hadden er naar uitgekeken en samen met het bestuur van de oranje vereniging was er een mooie
viering in elkaar gezet.
De dienst werd geleid door dominee Jolanda Al van de Wilhelminakerk en Riet Simons, Trees Hendriks
van de geloofsgemeenschap Franciscus en Clara locatie Antonius uit De Vecht.
Het geheel werd ondersteund door het koor Song en Relation uit Emst.
Door hun mooie gezang o.a. het Ave Maria, zat de sfeer er goed in.
Aan het einde bedankte Jan Vegter ( de inmiddels gearriveerde) pastor Paul Daggenvoorde, voor zijn inzet van de afgelopen 5 jaar want ondanks zijn vertrek ( 1 september naar Enschede)en de nare taak die
hij de afgelopen jaren moest verrichten van o.a. het sluiten van de Antoniuskerk in De Vecht, is er toch
iets moois ontstaan, het samenwerkingsverband tussen de Wilhelminakerk en de geloofsgemeenschap
Antonius. En daar is dit dan toch maar een resultaat van.
Onze dank gaat uit naar iedereen die dit toch maar mogelijk heeft gemaakt.
Heeft U het gemist en was U er niet bij?
Volgend jaar hopen wij weer zo een mooie viering in de tent te houden.
Zet vast in Uw agenda; 11 augustus 2019 Ker(k)misviering in de Beemte.
Hartelijke groet:
J. Al en Past. groep De Vecht

Oecumenische kerkviering in de tent van de Oranjevereniging Beemte Broekland.
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Zomer in Gelderland 2
‘BEEMTE BROEKLAND DUT UT!!!’
Het is nu zaterdag 25 augustus. ‘The day after……’
Wie had dat kunnen vermoeden toen we ooit aan
‘dit feestje’ begonnen. Een jaar geleden begon het

heen en weer gelopen tussen plaats van het decor
en Ons Huus, gebouwd, ondertussen wat gegeten,
nog meer overlegd, radio gemaakt met verhalen
uit Beemte Broekland, geoefend voor de uitzending
(parade, decor) en nog veel meer. Uit betrouwbare

toen Frits in een wellicht overmoedige maar wel

bron

doordachte daad Omroep Gelderland belde met de

de omroep onder de indruk waren van hetgeen wat

mededeling het programma Zomer in Gelderland
naar Beemte Broekland te halen. Wat onze lieve

we lieten zien in Beemte Broekland. Dat, én de

buren

een, het in de loop van de dag al voltallig aanwezige publiek, het samenwerken, het weer en het on-

van over het kanaal (Wenum Wiesel)

kunnen moeten wij in Beemte Broekland toch ook
kunnen, zo dacht en zei Frits. Na een ietwat
‘bewogen start’ is er een team van de grond gekomen die samen met coach Frits de schouders eronder heeft gezet en van begin af aan de intentie
heeft gehad te proberen ‘er een zo mooi mogelijk
feestje van te maken voor alle inwoners van
Beemte Broekland’. Na de vele voorbereidingen
was het vrijdag 10 augustus eindelijk zover en
stond iedereen in stelling om 9 uur. Exact om 9.20
uur mochten we de enveloppe openen waarin de
opdracht stond die ons deze dag te wachten stond.
En die opdracht luidde als volgt: ‘Vanmiddag begint hier jullie jaarlijkse Oranjefeest. En dan komt
Zomer in Gelderland ook nog op bezoek. Als dat
geen mooie combinatie is….. Het Oranjefeest is er
niet voor niets; Beemte Broekland heeft iets met
de Oranjes. En dat gaan we dan ook zien vanavond. Koningin Wilhelmina zit in de naar haar zelf
vernoemde kerk, wordt daar weggestuurd omdat
ze geen gereserveerde plaats heeft en loopt naar
het Apeldoorns Kanaal waar ze de sluis gaat schilderen….. In het publiek zien we: Prinsen en prinsessen, kroontjes en Nederlandse vlaggetjes. En
we zoeken hierbij ook nog een persoon die royaal
is……’
Kortom, vrijdagochtend 9.22 uur wisten we eindelijk met z’n allen waar we aan toe waren en konden de man- en vrouw schappen op pad om de
benodigde materialen te halen en aan de gang te
gaan met deze prachtige opdracht. Er werd druk
overlegd, gefotografeerd (kansel kerk en sluis),
gereden, getekend, getimmerd, gezaagd, geschilderd, geknipt, geplakt, genaaid, gedacht, gelachen, gestrest, nog een keer gereden, gestemd,

vernamen wij al dat de medewerkers van

sfeer, het meeleven en het meedenken van ieder-

gelofelijke enthousiasme van iedereen maakte dat
we vol vertrouwen, uiteindelijk omringd door maar
liefst 1350 toeschouwers (!) aan de uitzending begonnen. Wat hebben we ons van een mooie kant
laten zien zeg! Dat werd ook door iedereen uitgestraald tijdens de uitzending; Van parade tot decor, van de royale persoon tot aan het spel Mexico
Loco, van de uit te voeren opdracht tot aan de medewerkers van omroep Gelderland en last but not
least, niet te vergeten door het publiek! Alles,
maar dan ook alles viel tijdens die uitzending op
zijn plaats. Wat een ontlading toen we uiteindelijk
konden afsluiten met een cheque ter waarde van
€970. Maar wat een euforisch gevoel kwam toen al
bovendrijven dat we ruim bovenaan stonden in het
tussenklassement met in totaal 5.381 punten.
Toch niet voor niets ‘gespamd’ via Facebook en
appjes al die weken om maar te stemmen op
Beemte Broekland. Dat we samen iets moois hadden neergezet, bleek wel tijdens het Oranjefeest
dat hele weekend. Het was een mooi, fijn en in alle
opzichten warm en fantastisch weekend waarin we
nog veel hebben na gesproken over onze prestatie!
Over saamhorigheid gesproken……
En toen ging het programma Zomer in Gelderland
‘gewoon’ verder in de andere deelnemende plaatsen. Iedere dag kijken, iedere dag de stand in de
gaten houden en iedere dag tot de conclusie komen dat ‘we’ nog steeds bovenaan bleven staan
met onze buurtschap. De ‘overwinningskoorts’ begon toe te nemen. Maatregelen voor het uitje naar
Wezep waar Mike het spel Mexico Loco moest spelen werden getroffen. Shirts met ‘Beemte Broekland dut ut’ werden gedrukt en zelfs de ‘Silver Ar-
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Zomer in Gelderland 3
(Vervolg van pagina 23)

party poppers werden klaargezet en iedereen

row’ bus van Kees werd voor de dag gehaald om

werd in stelling gebracht. Fantastisch om te zien

een groep gezamenlijk te vervoeren naar Wezep.
Het enthousiasme werd groter en groter. Er stond

hoeveel mensen ook hierbij weer aanwezig waren.
Het zoveelste ‘kippenvelmomentje’. Het was heel

‘iets bijzonders te wachten’ leek het wel…. En dat

spannend en de ontlading was dan ook enorm

bleek al uit de uitzending bij Wezep en toen ver-

groot toen uiteindelijk bleek dat ‘WIJ, BEEMTE

volgens een groep trouwe supporters uit Beemte

BROEKLAND’, als eerste eindigden in de reeks van

Broekland besloot om op donderdag ook nog eens

Zomer in Gelderland van 2018 en dat we ons ook

naar Zieuwent af te reizen naar de uitzending aldaar was het onomkeerbaar. Na de nodige

nog eens voor een jaar lang ‘Mooiste plaats van
Gelderland’ mogen noemen. Wat een mooie kroon

praatjes en een aantal biertjes was een fusie tus-

op ons werk, wat super super gaaf zeg! Met z’n

sen Varssel (die daar aanwezig waren vanwege

allen, inclusief onze fusievrienden uit Varssel en

het spel Mexico Loco) en Beemte Broekland een

Frank de presentator van omroep Gelderland,

feit. En dat feit werd uitgedrukt in de laatste uitzending toen jurylid Reinoud met ‘een gefuseerd

hebben we tot in de late uurtjes m.m.v. DJ Remco
een fantastisch feestje gevierd.

shirt’ voor de camera verscheen. Enigszins wegge-

Wij willen hierbij nogmaals iedereen die, op welke

moffeld onder een giletje, maar toch…..

manier dan ook, zijn of haar steentje heeft bijge-

Ondertussen werden hier in Beemte Broekland de

dragen aan deze prachtige belevenis, heel harte-

laatste uitzending van Zomer in Gelderland van dit

lijk bedanken! Zonder jullie geen Zomer in Gelderland in Beemte Broekland, zonder jullie geen

seizoen. We moesten alleen nog tegenstander
Oosterhout verslaan om de eretitel ‘Mooiste plaats

der jullie geen saamhorigheid, zonder jullie geen

laatste voorbereidingen getroffen voor de aller-

van Gelderland’ in de wacht te slepen. Of liever
gezegd, ‘Oosterhout was aan zet en moest alle
zeilen bijzetten om Beemte Broekland te verslaan’. Het camerateam van de omroep was al
vroeg in de middag aanwezig, de champagne en

Oranjefeest, zonder jullie geen gezelligheid, zon‘Mooiste plaats van Gelderland’. Kortom, BEDANKT
ALLEN!!!!!
Frits, Ingrid, Willem, Mike, Remco, Ester, Ria,
Ben, Gerard, Toon
pagina 27
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Manege Pothoven Voltigeurs
Voltigeurs Manege Pothoven Nederlands Kampioen.
Het voltigejuniorenteam van Manege Pothoven uit Beemte-Broekland Nederlands Kampioen geworden.
Op zaterdag 30 juni kwam het team, met de voltigeurs Cecile Hagen, Amber Voolstra, Roísín Forde, Dagmar van Bemmel, Teun van Maasakker en Elin van Herpen aan de start op het KNHS centrum in Ermelo.
De afgelopen tijd is onder leiding van trainer en longeur Maaike Langelaan, extra hard getraind op de
verplichte oefeningen. Ook de kür werd nog extra verzwaard om de kans op succes te vergroten. Dat
bleek niet vergeefs: de kür werd zo hoog gewaardeerd, dat het kampioenschap in de wacht kon worden
gesleept. Ook het waarderingscijfer voor de longeur en het paard Bangko heeft in belangrijke mate aan
het resultaat bijgedragen. De klasse Junioren is voor deze leeftijdsgroep (6-18 jaar) het hoogste niveau
in Nederland.
Manege Pothoven is de enige plaats in de wijde omgeving waar op dit topsport niveau wordt gevoltigeerd. De voltigeurs komen dan ook uit de wijde omtrek.
Op de foto het team en de trainer met de medaille op het podium, en het paard met de kampioensdeken
op er bij.

Buurt barbecue Broeklanderweg 2018
Net als andere jaren werd er ook dit jaar weer een
buurt barbecue georganiseerd voor een deel van de
bewoners van de Broeklanderweg, de Werler en
een gedeelte van de Bloemenkamp en de Nieuwe
Wetering.
Deze hadden we gepland op 6 juli jongstleden en
de opkomst was groot dit jaar.
41 volwassenen en drie kinderen kwamen die
avond voor een hapje en een drankje en natuurlijk
de gezelligheid als buren onder elkaar. Altijd leuk
en gezellig en zo spreek je elkaar nog eens.
Dit jaar hadden we ook een ijskar van ijssalon Rozeboom mede mogelijk gemaakt door Buurt Belangen vereniging Beemte Broekland. Namens ons allemaal hartelijk dank het smaakte heerlijk!
We hadden gehoord dat er wat extra`s werd uitge-

deeld als je iets van een buurt barbecue organiseerde en deze keer waren wij de gelukkige en
konden we deze ijskar laten komen.
Ook het spelletje wat zit er in mijn zakje viel in de
smaak en kon iedereen eens tegen de buurman of
buurvrouw zeggen mag ik aan je zakje voelen wat
natuurlijk lachwekkende reacties opleverde. In elk
zakje zat een voorwerp en je moest dan raden wat
er in zit en zo bij iedereen langsgaan had je gelijk
alle buren een keer gesproken. er waren er wat
heel fanatiek mooi om te zien dat wij als organisatie er een leuke avond van hadden gemaakt.
Wij dragen ons stokje nu over naar andere buurtjes
en hopen ook weer op een grote opkomst.
De organisatie
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Wandeling door G. Schipper
Een wandeling 9
We zetten de wandeling van de Vellertweg voort
richting kanaal en komen bij de Koudhoornsche
Sluis, waar de heer Zoete al eens een verhaal over
geschreven heeft. Toen ik in 1945 bij de sluis een
stuk grond en een boomgaardje huurde van Arragon, stond er ook een schuur. Die schuur heb ik
van Arragon gekocht voor fl. 50,-- en afgebroken,
de stenen gebikt en er een kippenhok van laten
bouwen. Die stenen waren van die kromme klinkers. Toen de metselaars aan het bouwen waren,
hoorde ik een gesprek van hen over die kromme
klinkers. Ze zeiden tegen elkaar: “Had die kerel
die stenen maar in het kanaal gegooid, want nu
moeten de muren van binnen en van buiten gepleisterd worden en dat komt veel duurder uit dan
wanneer hij nieuwe stenen had gekocht”. En ze
hadden nog gelijk ook. Die schuur was nog gebruikt door sluiswachter Honders, toen ook eigenaar van de omliggende grond tot aan het Wolvenbos toe. Honders was naast sluiswachter ook
een goede boer. Het was algemeen bekend dat hij ’s morgens
vroeg op was, om zes uur had
hij de koeien al aan de soppe.
Dat is een mengsel van haverstrohaksel en voederbieten.
Net voor de bevrijding van 1945
kwamen er twee Duitse soldaten bij ons en vroegen om een
zaag. Ik vroeg ze die waarvoor
nodig hadden en ze antwoordden: “De bomen bij de sluis
moeten om en nu snel een
zaag”. Ik zei: “Ik zal er een halen, ga maar even binnen zitten.“ De goede zaag had ik al
gauw verstopt, ik kwam aandragen met een hele oude stompe
zaag. Er misten een heleboel
tanden en ze stonden erg nauw.
De Duitsers gingen op weg naar
de sluis. De boom aan de zuidkant moest eerst aan de grond.
Ze hebben nog een 20 cm in de
boom gezaagd, maar kregen
hem niet ten val. De bomen
staan er nu honderd jaar. Men kan op de foto’s
van de sluis in 1880 de nieuwe sluiswachter woning met de toen geplante lindebomen nog goed
zien. (foto van de heer Zoete.
Sluiswachter waren achtereenvolgens: Middelink,
Westhof, Honders, Sangers en v.d.Put. Toen Sangers sluiswachter was had ik op die grond een stuk
haver. De kippen van Sangers zaten nogal eens op
de gasten te pikken. Ik vond het vervelend om

daar wat van te zeggen. Sangers verkocht voor
mij appels uit de boomgaard aan de schippers. Die
stonden uitgestald op de kaaimuur van de sluis, de
handel liep goed. Op een dag kwam ik langs fietsen en zei tegen Sangers: “Er zitten steeds kraaien op de haver, wil je er eens op schieten?”. Ik
heb geen kippen meer op de haver gezien, zo kan
iets ook opgelost worden zonder ruzie.
We verlaten de sluis en komen bij de stoompapierfabriek van Klaas Schenk. Op deze fabriek konden
de jongens van school werk vinden. Ze moesten
de hele dag winkelzakken plakken. Buultjes plakken zeiden de jongens. Later konden de jongens
papiermaker worden en dat werd goed betaald. De
ouderen zullen het nog wel weten dat ’s morgens
om 6 uur, ’s middags om 2 uur en ’s avonds om
10 uur de toeter van Schenk te horen was.
Nu gaan we de Halvemaanweg op en komen bij
Schoonbroek aan. Dat was vroeger een grote
boerderij, een groot vierkant
huis met zo’n 30 meter achterhuis. Het hele Schoonbroek
hoorde hier zowat bij. Het
werd toen bewoond door de
fam. Van Wenum, later door
de fam. Heukels, die beurtvaartdiensten onderhielden op
het Kanaal. Later hebben hier
nog verschillende families gewoond, maar de landerijen
waren er toen af. Enige jaren
geleden is het grote huis afgebroken, alles verleden tijd.
Verder richting Anklaar stond
vroeger een boerderij, daar
diende een knecht. Die boer
was nogal driftig en de knecht
deed dan ook nooit genoeg.
Die boer had ook een huishoudster en zij was familie
van de boer. De boer en zijn
vrouw moesten wel eens een
avond uit en dan waren de
knecht en de meid alleen en
dat klikte. De boer en zijn vrouw waren razend,
het was te min voor hun stand en daarom ontsloegen ze de knecht op staande voet. Deze pakte zijn
spullen bij elkaar en kwam bij zijn ouders aan. Die
vroegen natuurlijk: “Waarom ben je ontslagen?”.
De knecht antwoordde: “Die boer heeft nog nooit
een knecht gehad die genoeg deed en nu heb ik te
veel gedaan”.
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
De zonnige zomervakantie is helaas weer voorbij. De kinderen gaan weer naar school en nu is het: “back
to normal live”.
Wat hebben we augustus knallend af kunnen sluiten met een fantastisch feest ter ere van het behalen
van de titel “Mooiste plaats van Gelderland 2018”. Met medewerking van een aantal vrijwilligers hebben
we op zeer korte termijn alles kunnen regelen voor deze happening. Allemaal super bedankt voor de
hulp!!
Voor het nieuwe seizoen hebben wij alweer wat activiteiten in de agenda staan:
Vrijdag 1 en woensdag 12 september geeft Lavanda weer workshops
Ook zal het breicafé weer van de partij zijn op de woensdagmiddag 5 en 19 september.
Zaterdag 22 september Oldtimer toertocht met aansluitend een barbecue.
De Sappers zal dan ook bij ons op het terrein staan om appels en peren tot sap te persen.
Verder nog een aantal besloten feesten voor verjaardagen.
Noteer ook vast in uw agenda:
Vrijdag 26 oktober Halloween
Zaterdag 27 oktober de Apeldoornse Coverband Totaal Los die samen met een aantal bands een swingend avondvullend programma verzorgd.
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 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 (Ps. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van
een kopje koffie uw wensen en onze mogelijkheden bespreken.)
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk:
September 2018:
09
16
23
30
07

sept.** .
sept.
sept.
sept.
okt.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met

Ds. A.L. Al – van Holst
Dhr. E. Fokkema, Twello
Ds. J. ter Avest, Arnhem
Ds. Y. van Neck-Pors, Klarenbeek
Ds. A.L. Al – van Holst, HA-viering

** Op 9 september vieren wij Startzondag, met muzikale begeleiding van het
koor In Between uit De Vecht.
Na afloop wordt u hartelijk uitgenodigd in de Wilhelminazaal voor een hapje en
een drankje.

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\
Zondag 2 sept Installatieviering pastoor H Hermes in Twello
Zaterdag 8 september Eucharistieviering met Pastoor H Hermes
Zondag 16 september Woord en Communieviering met pastor W Vroom
Zaterdag 22 sept. Woord en Communieviering met werkgroep
Zondag 30 sept Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
Zondag 7 okt Franciscus en Clara dag in viering Twello
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 2 sept INSTALATIEVIERING PASTOOR HERMENS
Zaterdag 8 sept op 19.00uur Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 10.00 Klompendienst met de Rijks en Pastor W Vroom
Vrijdag 14 sept Kruisverheffing v.d. Heer viering in Apeldoorn
Zondag 16 september Eucharistieviering met pastoor H. Hermes
Zaterdag 22 sept. Om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermes
Zondag 23 sept oecumenische viering met Dominee Valk en Pastor W Vroom
Zondag 30 sept. Eucharistieviering met pastoor H Hermes
Zondag 7 oktober Franciscus en Claradag in Twello
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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Op 20 oktober 2018 krijgt u de mogelijkheid om dichtbij huis uw BHV certificaat te halen of te herhalen. U kunt zich bij ons opgeven via e-mail. De training wordt gegeven door een professional van de
Kompas veiligheidsgroep in het dorpshuis van Beemte Broekland. Nadat u de trainingsmiddag hebt gevolgd krijgt u een certificaat. Het certificaat is een jaar geldig. Heeft nog geen BHV certificaat? Dan
krijgt u nadat u zich hebt opgegeven, informatie om een online cursus te volgen. Als u deze online cursus met goed resultaat hebt afgerond dan rijgt u een basiscertificaat. Dit basis certificaat print u uit en
neemt u mee als u de training komt volgen. Hartelijk welkom! Graag even een mailtje naar: esther@kraam90.nl
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Sv V en L de Vecht
Avondvierdaagse De Vecht opnieuw groot succes!
DE VECHT- De rust in de Vecht is na een week die
in het teken stond van wandelen, teruggekeerd.
Het actiecomité van V en L kan terug kijken op een
geweldige 54ste wandelvierdaagse. De weergoden
waren ons dit jaar enorm goed gezind want hoewel het warm was, was het lekker weer om te lopen, niet drukkend benauwd, met af en toe een
lekker windje op alle avonden. Dit jaar waren er
ruim 700 officiële inschrijvingen,
ruim 200 meer dan afgelopen jaar,
doordat er een aantal nieuwe scholen meeliepen. Maar het aantal
werkelijke lopers ligt nog stukken
hoger, met de intocht was er wel
1200 man op de been . Hieruit
blijkt dat onze vierdaagse nog altijd aantrekkelijk is voor menig
wandelaar en hiermee één van de
grootste in de omgeving is. Het zijn
vooral de scholen uit de Vecht, Teuge en natuurlijk Apeldoorn die zorgen voor de grote deelname. En ook Terwolde, de Beemte, en Nijbroek zijn al jaren te gast in de Vecht. Maar zeker
ook steeds meer “losse” wandelaars weten het gemoedelijke dorpje te vinden. De meesten lopen niet
eens voor een medaille, maar sponsoren de organiserende club toch met een vrije gift, waarvoor bij
deze hartelijk dank. Want menigeen heeft niet in
de gaten hoeveel werk er wordt verzet door het
actie comité om de avonden rond te krijgen mbv
inzet van vele vrijwilligers en stagiaires van de club
als parkeerwachters, verkeersregelaars, stempelaars en mensen van EHBO De Vecht.

De avonden worden altijd gestart vanaf café de
Groot. Vervolgens lopen de wandelaars diverse
routes in en rondom de omgeving van de Vecht. Er
kan gekozen worden tussen 5, 10 en 15 km wandelen per avond. De laatste avond is traditiegetrouw het hoogte punt van de week. De intocht
met medewerking van het fanfarekorps Prins Bernard uit Emst. Afgelopen zaterdag rond 18.00 uur
stonden op alle toegangswegen naar de Vecht files,
en overal stonden V en L vrijwilligers klaar om alle
auto’s naar een veilige parkeerplek te loodsen. Na de gelopen
route werden de wandelaars
naar het mooie V en L terrein
geleid om daar hun medaille op
te halen. Voor alle scholen een
eigen plekje dichtbij de kantine.
Erg gezellig was het op het veld
met de spelende fanfare en alle
kinderen en ouders genietend in
het zonnetje met koffie of ranja
en iets lekkers.. Het officiële gedeelte vond ook plaats op de velden van V en L en hierna gingen alle wandelaars in
een grote stoet achter de fanfare aan richting de
”via gladiola” van de Vecht. Aan de Kerkstraat
stonden vele mensen klaar om de wandelaars in te
halen met bloemen en snoep en andere lekkernijen. Mede door de goede weersomstandigheden was
het één groot feest in De Vecht, wat nog tot in de
kleine uurtjes doorging met het afsluitende blarenbal bij Café de Groot met de BB party show. De
organisatie wil alle vrijwilligers die dit festijn jaarlijks mogelijk maakt enorm bedanken, met name
dit jaar de enorme inzet van de jeugdleden van Sv
V en L. Hopelijk maken we er volgend jaar met z’n
allen weer een gigantisch feest van!
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Kraam90
Kraam90 is een prachtige winkel aan de Beemterweg. Als u langs rijdt of fietst ziet u de meubels vanaf
de weg staan. Eigenlijk zou u de moeite even moeten nemen om het terrein op te rijden. U ziet dan
onze mooie winkel. Kijk gerust even binnen. U bent ook welkom in onze werkplaats. De meubels die u
in de winkel ziet staan zijn allemaal met de hand gemaakt. In de zorgwerkplaats werken jongeren die
vanwege hun beperking niet in staat zijn om in het reguliere bedrijfsleven te werken. U kunt zien dat
de jongeren een grote passie hebben voor het werk wat ze doen. Samen met onze enthousiaste jongeren maken we elk meubel naar wens! De klant is altijd koning en dat merkt u! U kunt bij ons terecht
voor accessoires in huis. U kunt ook elk meubel voor binnen of buiten op maat bestellen. We verkopen
ook sloophout en steigerhout. U kunt dit losse hout op maat laten zagen of als een gewenst bouwpakket bestellen.
Wat we verder nog graag aan u kwijt willen: we organiseren op 20 oktober de mogelijkheid om dicht
bij huis uw BHV certificaat te (her)halen. U kunt zich hiervoor nog opgeven. Wilt u dan even bellen?
0552071559 van harte welkom!
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 18.00
Met vriendelijke groet,
Barbara Schimmel

Zijactief De Vecht
Op 12 september is de eerste ledenavond na de
vakantie. Kees Bos zal die avond een muzikale bingo verzorgen. In zijn folder staat het volgende:
De Themabingo is geschikt voor jong en oud. Kinderen, bejaarden, pubers, midlifecrisismanagers.
Voor iedere doelgroep de muziek die erbij past. Uw
spelleider komt naar u toe in een speciaal voor
hem ontworpen kostuum. Hoe dat er precies uitziet? Dat blijft nog even een verrassing. Vast staat
wel dat Kees Bos de Themabingo nooit naakt zal
presenteren…
Als we de reacties lezen dan maakt Kees Bos er
een feestje van.
De aanvang is om 20.00 uur en vooraf is er koffie
en thee.
Locatie de Groot en introducees zijn welkom.

verschillende keren bij elkaar geweest om aan deze
wet voor onze vereniging zo goed mogelijk te voldoen.
Nadat we ons hebben laten voorlichten en ook
richtlijnen hebben gekregen lijkt het gelukt om alles
volgens de Europese regels op orde te hebben. Elk
lid heeft inmiddels informatie gekregen en een toestemmingsverklaring welke ondertekend teruggezonden moet worden.
Het bestuur heeft tevens een toestemming en geheimhoudingsverklaring gekregen om te ondertekenen.
Deze wet houdt in dat er ook voor de website het
één en ander zal veranderen. We kunnen niet zomaar persoonlijke informatie geven zonder toeProvinciale Wandeldag 2018
stemming van de betrokkene.
Zijactief de Vecht organiseert dit jaar de provinciale Dat houdt in dat we ook geen foto’s kunnen plaatwandeldag op zaterdag 29 september.
sen waar “vreemden” herkenbaar opstaan.
Het programma is als volgt.
Deze wet geld ook voor de historie. Dus info of fo9.45 uur ontvangst, koffie/thee en opening van de to’s van jaren terug. Het is voor ons onmogelijk om
wandeldag in MFC de Vecht
aan alle groepen, sprekers, introducees enz. toe10.30 uur aanvang wandeling, 5 en 7,5 km
stemming te vragen. Het bestuur heeft daarom be12.30 uur Pauze en lunch op een leuke locatie tijsloten om alle foto’s en de meeste verslagen te
dens de route.
wissen. Na de ledenavond van 12 september be13.30 uur Vervolg wandeling van 5 en 7.5 km
ginnen we met een schone lei. Meer info op zijacAankomst rond 15.30 uur bij MFC de Vecht.
tief.de-vecht.nl
Drankje en sluiting.
We doen ons best om te letten op u en onze privaTotale lengte van de wandelingen is dus 10 en 15
cy.
km
Kosten voor deze dag liggen rond de € 15.00 all-in Het was best een klus om dit voor elkaar te krijU kunt zich opgeven bij:
gen. Dank aan allen die eraan hebben meegewerkt.
Janny Buitenhuis tel 055.3231655
Groetjes Janny
Dora Overvelde 055.3231382
Meld u aan en loop gezellig mee.
AVG Wet
De wet op de privacy gaat ook niet aan ons voorbij.
Tijdens de hete zomerweken zijn wij (het bestuur)
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Open dag Manege en Pensionstal Pothoven
Aandacht voor alles wat bij paardenhouderij en -sport komt kijken
BEEMTE BROEKLAND.- Zondag 23 september houdt Manege en Pensionstal Pothoven open dag. De
stal, gevestigd aan de Broeklanderweg in Beemte Broekland, opent tussen 10.00 en 16.00 uur haar
deuren voor belangstellenden.
Naast de manege, waar onder andere shetlander-, pony- en paardenlessen, carrousel, voltige en
paardrijden voor gehandicapten wordt gefaciliteerd, beschikt de stal over meerdere riante rijhallen en
een aparte pensionstal en -hal. Respect voor pony en paard staat bij Manege en Pensionstal Pothoven
voorop. Op de open dag zullen er diverse spelletjes met en zonder pony gedaan worden, wordt er uitgelegd hoe het zit met een hoofdstel en zadel en staan er vele stands. Onder andere een stand speciaal
ingericht met alle informatie over veilig paardrijden, armbanden en sieraden met écht paardenhaar en
kunnen kinderen worden geschminkt en hun haar laten vlechten! Voor de innerlijke mens wordt gezorgd met heerlijke snacks en dranken. Er zijn gedurende de dag vele leuke prijzen te winnen.
Working Equitation staat op het programma en er worden springclinics gegeven. Daarnaast is het voltigeteam van Manege Pothoven, die dit jaar tot Nederlands Kampioen is bekroond, er om verschillende
demonstraties te geven.
Naast alle informatieve stands worden er pony’s verzorgd en gepimpt, zijn er volop ponyritjes en is er
natuurlijk een supergroot springkussen. De gehele dag door zullen er rondleidingen plaatsvinden.
Gedurende de dag worden er diverse demonstraties verzorgd, waaronder:
Voltige - Shettieclub - Springclinic - Vaardigheidsproef - Carrousel – Working Equitation
Manege en Pensionstal Pothoven is aangesloten bij de FNRS en KNHS. Dit houdt in dat de viersterren
manege enkel werkt met gecertificeerde instructeurs en over kwaliteitskeurmerken en veiligheidscertificaten beschikt.
Manege en Pensionstal Pothoven Broeklanderweg 91, Beemte Broekland
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Brede School St. Antonius De Vecht
Onze speel-en beweegplein is klaar!
Met heel veel hulp van ouders, kinderen, ondernemers, buurt en sponsoren heeft ons plein een ware metamorfose ondergaan.
Wij hopen dat onze leerlingen nog meer speelplezier, beweging en buitenlessen krijgen. En dat gebeurt al
volop.
Maar daarnaast is onze plein ook weer een dorpsplein dat zorgt voor saamhorigheid en verbinding in onze
kleine dorpskern De Vecht. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de lichtjes in de boom op het plein, met
Kerst. Maar ook de familiereünie van de buren, met spelletjes op het schoolplein. Wij willen graag dat ons
speel-en beweegplein voor iedereen in de Vecht een ontmoetingsplaats wordt. Waar jong en oud elkaar
ontmoet en samen ‘spelen!’
Op 4 juli is het plein officieel geopend.
De 100 talen van kinderen op Brede school Antonius, de Vecht
Leren doe je op verschillende manieren. Door (zelf) te doen. Door te horen. Door te voelen en door te bewegen. Door te ervaren. Wij noemen dat de 100 talen van kinderen.
Op onze school kunnen kinderen op verschillende manieren leren. Op een samenwerkplein, omdat je samen beter leert. In een stilteruimte, omdat je je dan goed kunt concentreren. Of dichtbij de juf omdat je
je daar prettig voelt. In een klein groepje of met z’n tweeën.
Leren in grote stappen of juist in kleine stapjes. Of in onze buitenlessen; omdat je leert door te bewegen.
Leren wordt zo een feestje!
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Commissie Volksspelen OVBB 2018
CVOVBB

Commissie Volkspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland 2018
Na de gezellige feestavond van zaterdag ging de wekker bij ons weer vroeg. Het
opbouwen ging dit jaar mooi snel, we zaten voor 11.00 uur al aan onze broodjes.
Nog één keer alle spellen doornemen en dan kan de zeskamp 2018 beginnen.
Het begon met het ‘curlingspel’. Met extra zeepsop konden de curlingballen goed
over het zeil glijden. Daarna begon het spel ‘waterbak op stelten’. Met 4 panlatten
één emmer met water goed overbrengen. Wat was dat een gedoetje voor de
meeste teams.
Het ‘Teamcaptainspel’: Joost van team Spekkie kreeg het niet voor elkaar om
de bal over de flesjes heen te krijgen! Een Flugel flesje atten was voor de meeste teamcaptains de beloning. Bij ‘de Waterrups’ werden de teams goed nat, Tha
Lauwe Mannenpappers gooide het bij hen zelf in de kraag.
Aangekomen bij het 5e spel ‘de Schuifpuzzel’ 15 stukjes op de juiste plek schuiven! We hadden het logo van de OVBB gebruikt als puzzel. De Moatjes hebben
hem als enigste goed uitgepuzzeld en binnen de tijd! De rest had er behoorlijk
moeite mee.
Het ‘eindspel’ en tevens ook het laatste spel. Het water was koud, maar gelukkig scheen de zon!
Er hadden zich dit jaar 6 teams ingeschreven. Waaronder ook 2 nieuwe teams: De Paardenmeisjes en
Beemte Zuid. Dit jaar waren ook De Moatjes, Tegen de Droad in, Tha Lauwe Mannenpappers en Team
Spekkie aanwezig. Met veel enthousiasme speelde de teams alle spellen.
Volgend jaar meer teams??
Wat Mot Dat Mot Dan Maar, De Bende Van Ellende en De Hopmannen, waar waren jullie dit jaar?
Maar ook nieuwe teams, doe met je buurt/ vrienden/ familie mee en win.
De Uitslag van 2018:
1. De Moatjes
2. Tegen de Droad in
3. De Paardenmeisjes
4. Beemte Zuid
5. Tha Lauwe Mannenpappers
6. Team Spekkie

(48
(34
(32
(29
(26
(25

punten)
punten)
punten)
punten)
punten)
punten)

Winnaar JOKER: Tegen de Droad in!!
Hun hadden een goede zelfgemaakte en originele joker!
Het was een zonnige, geslaagde, maar vooral ook een sportieve middag. We willen alle teams, het publiek en Buurman&Buurman bedanken voor deze geslaagde middag en zien jullie daarom ook graag volgend jaar weer terug. Tot 2019!
Groetjes, CVOVBB
Johan, Sjoerd, Marcel, Thijs, Ronald, Eugene, Marco en Remco
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