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PCBO De Diamant 1 

Vanuit de directie van PCBO De Diamant - Beemte 
 
We zijn volop bezig met de voorbereiding van Sint en Kerst, een gezellige maand waarbij we ook stil 
willen staan dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. 
Onze gebedsgroep van ouders besteedt hier ook iedere maand aandacht aan, een mooie traditie waar 
kinderen onderwerpen voor mogen aandragen. Ook voor het Lichtjesfeest in de Wilhelminakerk hebben 
de kinderen prachtige gedichten geschreven. 
 
Op 18 november was er een ouderavond van de gezamenlijke Diamantscholen in samenwerking met 
de gemeente Apeldoorn met als thema “gezonde leefstijl”. Accres zorgde voor het onderdeel bewegen, 
het Centrum voor jeugd en gezondheid maar ook een diëtiste waren hierbij aanwezig. De kinderen van 
groep 7 en 8 gingen in debat met hun ouders over stellingen met betrekking tot gezonde traktaties en 
meer bewegen op school. Mooi om te zien hoe kinderen hier al bewust over nadenken. Kortom een in-
spirerende en leerzame avond. 
 
Ons Kerstfeest vindt dit jaar plaats in de Wilhelminakerk op woensdag 18 december om 18.30 uur, u 
bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen en wij hopen dat iedereen liefde en warmte mee-
neemt vanuit deze dienst om de blijdschap over de geboorte van het kindje Jezus verder te versprei-
den. 
 
Dan wil ik u mede namens het team een mooie decembermaand wensen. 

 
Anneke Kamps van der List, Locatieleider Diamant Beemte  

 
De kracht van tutorschap  
 
Bij ons op school geloven we in de kracht van tutorschap. 
Oudere kinderen helpen de jongere kinderen leren. Dit 
zetten wij heel bewust in, maar soms ontstaat het spon-
taan.  
 
Zo ook in dit geval. De juffen waren andere kinderen aan 
het helpen, waardoor een kind uit groep 3 niet verder 
kon. Een jongen uit groep 5 stond op om hem verder te 
helpen. Win-win-win noemen wij dat.  
 
De een kan verder, de ander ervaart dat het hem lukt 
een ander te helpen en de juffen ervaren dat zij rustig 
andere kinderen kunnen helpen. Prachtig! 
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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 Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen 
van 08.30 tot 09.30 uur. Helene is bereikbaar op telefoonnummer 
06-25009728 

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
 

Bezoekadres: Stationsplein 50, 7300 ES Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

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

11-12   Brei en haak café Ons Huus 

14-12     Winterfair Wilhelminakerk en Ons Huus 

19-12   Gezamenlijke Maaltijd Ons Huus 

29-12   Winterwandeling Aktief Groep Ons Huus 

10-1   Pop Quiz Ons Huus 

8-2    OVBB Café Ons Huus 

20-2     Ledenvergadering OVBB Ons Huus  

21 t/m 23 –2 Carnaval De Vecht 

Agenda  

http://www.politie.nl
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Inhoudsopgave 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 124 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 te-
lefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

 

 2,15, 17    PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11     BBvBB / Deur en graftakken verkoop 

 13     Pop Quiz Dorpshuisvereniging “Ons Huus” / Aktief Groep 

 19     Aktief Ons Huus Groep     

 20,21    Sinterklaasfeest     

 23     OVBB Ledenvergadering      

 25     Ontsteken kerstboomverlichting de Vecht 

 27     Tienerkerk 

 29-31    Kerkdiensten 

 32,33    Kerstverhaal 

 35     OVBB Café / Opbrengst collecte 

 36     Oliebollenverkoop PCBO De Diamant 

 37     Winterfair 

 38     Zijaktief De Vecht 

 39     Dorpshuisvereniging Ons Huus 

 40     IJsvereniging / Even voorstellen… 

 41     V&L  Worsten en Balkenbrij 

 42     Beheerder Doprhuis 

 43     Kinderkerstfeest 

 44     Winterwandeling     
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 januari 2020 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Siep Woudstra 
 

Bij de lezer 2020 

Di 4 febr + wo 5 febr 

 

  

 

Geachte Lezers, 
 
Zoals jullie ook wel gemerkt hebben is de klok weer verzet en is het ‘s avonds weer 
vroeg donker.  
Dit heeft ook weer zijn gezellige kanten. 
 
De ladies night van de Aktief groep was weer een succes. Een grote opkomst en een gezellige drukte. 
Het terras bij het dorpshuis begint al aardig vorm te krijgen. Ze zijn hard aan het werk om een mooi 
resultaat neer te zetten, zodat er aankomend voorjaar kan worden genoten op een prachtig vernieuwd 
terras. Met op de punt een boom van het gewonnen bedrag tijdens ons Zomer in Gelderland avontuur. 
 
Ook de lichtjesregen in de kerk was een groot succes. Verschillende basisscholen waren er aanwezig 
zoals: Diamant de Beemte, Antonius de Vecht, Wenum en Terwolde. 
De kinderen hadden mooie tekeningen gemaakt en die hingen ook allemaal in de kerk. 
Sommige kinderen lazen nog een gedichtje voor en in deze gedichtjes kon je horen wie zij misten in 
hun leven. Dat kon een opa of oma zijn of een huisdier of iemand anders. 
Buiten werden de kaarsjes aangestoken. Het was een erg mooi gezicht al die brandende lichtjes. 
  
Daarna door naar het Sinterklaasfeest. De goede Sint kwam dit jaar aan in Apeldoorn met de stoom-
trein en op 30 november heeft hij ook traditiegetrouw in de Beemte ons Dorpshuis weer bezocht. 
 
Na Sinterklaas breekt de kerstperiode weer aan. Gezellig een kerstboom halen en optuigen met de kin-
deren. De kerststal en ballen weer van zolder halen en gezellig samen zijn met familie en/of vrienden. 
Vaak met lekker eten en drinken erbij. 
 
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een goed 2020.  
In januari verschijnt er geen Ratelaar, in februari komt de volgende editie weer uit. 
 
Namens de redactie  

Simone van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Beste lezers van de Ratelaar, 
 
Hier weer een kleine update van de buurt belangenvereniging. Er zijn toch nog enkele punten die we 
graag met u willen delen. 
 
We hebben een mooie inzending binnen van een vlag voor Beemte-Broekland.  U kunt nog steeds een 
idee inzenden. Als er een Beemter vlag komt, dan komt hij in het gemeentehuis te hangen bij de an-
dere vlaggen van alle dorpen. Wij als Beemte-Broekland zijn een van een paar dorpen zonder een 
vlag. Dus toon uw creativiteit en ga ontwerpen. U kunt u ontwerp sturen naar 
bb.beemtebroekland@gmail.com   
 
Er zijn al verdere stappen ondernomen voor het driehoekje bij de Korte Vellertweg en Stadhouders-
molenweg. Er is door de provincie besloten dat er een klimaatbosje wordt aangeplant. Het zal een 
rustplek worden voor fietsers, wandelaars, e.d. en een opstappunt voor kanovaarders, vissers en 
zwemmers. Ook de Ramsbrug zal hierbij betrokken worden met een steiger. Dit in goed overleg met 
de ijsvereniging. 
 
We zijn bezig met een tweede plek voor afvalcontainers. Deze hopen we richting Broekland te kunnen 
realiseren. Weet u een goede veilige plek, die ook toegankelijk is voor vrachtauto’s….meld ons dit 
dan. De gemeente is bereid tot huur/pacht. 
 
We willen u allen er toch nog op attenderen dat de bestuursleden van de buurt belangenvereniging 
volgend jaar in maart gaan stoppen. Tot op heden hebben we al veel mensen benaderd, maar nog 
niemand bereid gevonden het stokje over te nemen. Als er in maart 2020 niemand gevonden is, zal 
de buurt belangenvereniging komen te vervallen met alle gevolgen van dien. Geen subsidie dus geen 
Ratelaar, geen sinterklaas, geen seniorenreis, geen cursus reanimatie, enz, enz. Denk er nog eens 
over na en meld u aan.  
 
Bestuur Buurtbelangen Vereniging Beemte-Broekland.  

   
 

Deur- / graftakken 
 
 

Nog even en dan breekt de kerstperiode weer aan. Uiteraard gaan wij weer deur- / graftakken maken 
op school. Hiervoor zoeken wij weer ‘groen’ en dan met name skimmia, conifeer of nobilis. Als u 
deze groene struiken in de tuin hebt staan en gaat snoeien, dan willen we u vragen of wij dat weer 
mogen gebruiken voor het maken van de deur- / graftakken. 
 
Als u belangstelling heeft voor een deur- graftak en/of het maken ervan, kunt met Nanda, Ester of 
Karlijn contact opnemen (zie onderstaande tel.nrs.) De prijs van een deur- / graftak is net als voor-
gaande jaren €13 ,- .  
 
Dit jaar gaan we de graftakken maken op maandag avond 9 december bij de fam. Van Amersfoort 
thuis aan Kanaal Noord 476 en we beginnen om 19.00 uur. Alle hulp om te komen helpen, is van harte 
welkom! Geef je het even door, als we op je hulp kunnen rekenen? 
                                                                                                                    
Ester van Amersfoort  06-53611828   
Karlijn Speek   06-30886302 
Nanda van Welie  06-39656252 

 

Kerst Verkopen 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Dorpshuisvereniging  “Ons Huus” 

Inmiddels is het al een echte traditie geworden op de 2e vrijdag in januari. 
Op vrijdagavond 10 januari 2020 organiseren wij voor de 4e keer een PopQuiz in Ons Huus.  
Iedereen vanaf 12 jaar tot 80+ kan meedoen. Vorm een team met buren, vrienden, familie, sporters 
(maximaal 5 personen per team) en doe mee!  
 
Deelname kost € 5,- per team. Vergeet bij aanmelding niet de naam van je team te vermelden!  
Aanmelden kan via e-mail: aktiefonshuus@outlook.com  
 
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  

Uiteraard valt er ook een prijs te winnen, maar de grootste prijs is de gezelligheid met elkaar  , dus 

Aktief Ons Huusgroep op zoek naar jou 

Vind jij de activiteiten die wij organiseren ook zo leuk ?   
 
Zou je ons daarmee willen helpen? 
 
Wij zijn nl. altijd op zoek naar mensen die ons willen helpen.  
Het maakt niet uit of je jong of oud bent en je hoeft ook niet speciaal creatief te zijn.  
 
We bedenken en organiseren met elkaar leuke dingen voor jong en oud en iedereen heeft zijn eigen in-
breng en doet wat ze kan. We doen het gewoon samen. 
 
Denk er es over na en mail ons dan: aktiefonshuus@outlook.com 
 
Zou niet leuk zijn als er straks bijna niks meer georganiseerd gaat worden in Beemte-Broekland omdat 
er niet genoeg vrijwilligers voor de organisatie zijn toch? 
PS mannen zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
Je mag altijd bij één van ons informeren hoe het is om in de Aktiefgroep te zitten. 
 
Groetjes, 
Gerdien van der Mik, Emmy Meijer, Hennie Mentink, Henriette Wijngaards  

Marjan van Assen, Mettie Gerritsen, Chantal Mekelenkamp, Sharon Brinkman 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant 2 

Nieuws vanuit groep 1-2 
 
Groep 1-2 werkt deze periode over de herfst. We zijn al met 
elkaar de buurt in geweest om te kijken naar de herfstbo-
men en de prachtige kleuren die daar bij horen.  
 
Vervolgens hebben de kinderen deze bomen ook geschil-
derd.  Ook hebben we twee echte paddenstoelen bij de 
school staan, die we van dichtbij hebben bewonderd.  Daar-
naast hangt de klas vol met spinnen en spinnenwebben.  
 
Volgende week zullen wij ook nog een bezoek gaan brengen 
aan het bos.  
 
We genieten van het thema en kijken stiekem ook al uit 
naar de spannende maar ook leuke Sinterklaasperiode die 
er aan zit te komen. 

 

Groep 3 werkt voor het eerst in het speciale boekje 
 
Voor groep 3 is er natuurlijk heel veel nieuw dit schooljaar. Zo is rekenen ineens een vak geworden. De 
ene les werken we samen vanaf het bord en met materialen, de andere les leggen we alleen uit wat er 
moet gebeuren en werken we zelfstandig in het rekenschrift. Na ieder blok mogen we werken in het 
speciale boekje. We hebben de afgelopen periode het eerste blok van rekenen afgesloten en mochten 
dus voor de eerste keer werken in het speciale boekje. Dat was best spannend, maar vooral erg inte-
ressant en leuk. Wat deed iedereen goed zijn best en wat heeft iedereen het goed gemaakt. Na het 
tweede blok mogen jullie weer in het boekje werken. Ga zo door toppertjes! 
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PCBO De Diamant 3 

Groep 4 leert rekenen met sprongen 
 
Groep 4 heeft er ondertussen al ruim een jaar rekenen opzit-
ten. Ze kunnen dan ook al heel veel. Deze periode hebben we 
geleerd te rekenen met sprongen. Vanaf een willekeurig getal 
rekenen we met sprongen van 10 verder of terug. Een aantal 
kinderen heeft zelf ontdekt dat je hierbij heel goed gebruik 
kunt maken van het 10-veld met de draaibolletjes.  
 
Eerst begonnen ze met het draaien van 10 bolletjes, ondertus-
sen weten ze dat ze een rij omlaag of omhoog kunnen sprin-
gen. Ze zijn hier heel serieus mee aan de slag en het gaat 
steeds beter.  
Ga zo door meiden! 

Nieuws vanuit groep (5)/6/7/8 
 
Weer een maand verder. Graag nemen wij u weer mee in het basisschoolleven van onze groep 
(5)/6/7/8. Iedere Ratelaar nemen we jullie mee op onze reis door dit schooljaar. 
Afgelopen periode hebben we ook weer van alles ondernomen en geleerd. 
 
We hebben met alle kinderen van groep 1 t/m 8 samen mogen genieten van het nationaal schoolontbijt 
(zie bijdrage groep 8 redactie). 
 
Bij taal hebben we gedichten gemaakt voor de lichtjesviering in de kerk. We mochten zelf weten welke 
dichtvorm we wilden gebruiken en we mochten een gedicht maken ter bemoediging of ter herinnering 
aan iemand die of iets wat heel belangrijk voor ons is/was. Dit was voor een aantal kinderen best 
moeilijk, maar ook erg mooi. 
 
De kinderen van groep 8 zijn begonnen aan de doe-middagen op het vo. Deze doe-middagen zijn er 
om de kinderen op een leuke ongedwongen manier kennis te laten maken met de verschillende vo 
scholen. Een aantal kinderen is al geweest. Ze konden daar aan de slag met gym, theater, techniek, 
talen en nog veel meer. 
 
Daarnaast hebben zij zich goed voorbereid op de laatste citometing van de basisschool. In de komende 
maand zullen de laatste toetsen worden afgenomen en dan gaan we richting de IEP. Zet hem op! 
 
Ook dit jaar maakt tijdens het eten het jeugdjournaal plaats voor het Sinterklaas-journaal. We missen 
geen aflevering en zijn helemaal op de hoogte van alle belevenissen van de Sint en zijn pieten. Hoe 
leuk dat het Sinterklaasjournaal dit jaar in Apeldoorn is neergestreken! We kijken uit naar het bezoek 
van Sinterklaas aan onze school. Verder staan er twee workshopateliers gepland en gaan we natuurlijk 
richting kerst en oud & nieuw. Er breekt dus een drukke, maar vooral ook gezellige en leerzame perio-
de voor ons aan.  
 
Graag vertellen we u in de volgende Ratelaar weer wat we allemaal hebben meegemaakt. Tot dan. 
Groeten van alle kinderen en de juf van groep (5)/6/7/8. 

Van onze groep 8-redactie, Nationaal schoolontbijt 
 
We kwamen de school binnen. Alle tafels stonden anders en 
waren gedekt. Er stonden allemaal gezonden dingen op tafel.  
 
HET WAS NATIONAAL SCHOOLONTBIJT!!!!  
 
Dat houdt in: dat sommige kinderen geen ontbijt eten of met 
hun mobieltje aan tafel, en niet gezellig aan het ontbijten zijn. 
En dat moet veranderen. Daarom is er een Nationale schoolont-
bijt. We hebben gebeden en gezongen. En daarna hebben lek-
ker gegeten. Er stond geen pasta of hagelslag. Maar gezonde 
dingen zoals komkommer, kaas of jam.     Gemaakt door Maikel en Yazz. 
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Aktief Ons Huus Groep 

Beste Buurtgenoten,  
 
Nog steeds zijn wij aan het nagenieten van de 
Ladies Night op vrijdagavond 8 november, we 
kijken terug op een geslaagde avond.  
 
Het begon om 19:00 uur al lekker druk te wor-
den, rond 20:00 uur waren de meeste dames 
binnen. Het totaal aantal bezoekende dames 
was uiteindelijk  148! Dit was boven onze ver-
wachtingen. Voor de 3e editie was dit een TOP 
opkomst. We kregen op de avond zelf al veel 
leuke reacties van de bezoekende dames maar 
ook van de standhouders. 
 
We hadden 23 standhouders met o.a. kleding, 
make-up, sieraden, huishoudelijke producten, 
home decoratie, massages, banketbakkerspro-
ducten, parfum, etc. De standhouders waren 
ook tevreden en vonden het een geslaagde 
avond.  
 
Halverwege de avond was er een leuke modeshow met kleding van The Fashion Truck en By Richelle 
Fashionstore. In de 2 verlotingsrondes werden leuke cadeaus, die alle standhouders gegeven hadden, 
verloot.  
 
Aan het eind van de avond gingen de eerste 50 
bezoekers er van door met een goed gevulde 
goodiebag. Alle dames kregen een mooie  roze 
gerbera van ons cadeau: BEDANKT dat jullie er 
waren!  
 
Tot de volgende keer weer.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Aktief Ons Huus Groep Beemte Broekland  
Mettie Gerritsen, Gerdien van der Mik, Hennie 
Mentink, Marjan van Assen,  
Chantal Mekelenkamp, Jet Wijngaards, Emmy 
Hopman en Sharon Slijkhuis   
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Sinterklaasfeest 2 

Het sinterklaasfeest in Ons Huus 

 
Zaterdag 30 november was het eindelijk zover. 
Sinterklaas komt weer in de Beemte ! 
Al vroeg kwamen de eerste kinderen Ons Huus binnen. 
We zongen samen mooie liedjes, maar Sinterklaas liet zich nog niet zien. 
We besloten om naar buiten te gaan, zodat Sinterklaas ons nog beter kon zien en horen. 
Eenmaal buiten kwamen Sinterklaas en zijn Pieten er al snel aan. 
Omdat Sinterklaas in zijn voorbereiding nog dacht dat Ozosnel bang was voor water had Sinterklaas af-
gelopen week met Liz gebeld. Sinterklaas wist dat Liz een mooie pony, Bifi heeft. Van Liz mocht Sinter-
klaas Bifi wel even lenen !! 
Toen we allemaal weer in de zaal zaten bleek dat de Pieten er niet zoveel zin in hadden om Piet te zijn. 
Ze wilden wel eens wat anders. De Pieten gingen staken ! 
Gelukkig werden er snel twee andere Pieten gevonden. Maar die moesten alles nog leren: strooien, klim-
men, lopen met de staf, zingen en natuurlijk cadeautjes uitdelen. 
Zo kwam alles goed en zagen de stakende Pieten hoe leuk het eigenlijk is om Piet te mogen zijn ! 
Wat was het een gezellige ochtend ! 
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OVBB 

ORANJEVERENIGING BEEMTE BROEKLAND 

 
 

Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, 
 
Hierbij nodigen wij alle leden van de OVBB uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, welke gehouden zal worden op  
20 februari 2020 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”. 
 
AGENDA 

1 Opening 
 
2 Notulen vorige ledenvergadering 

 
3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4 Jaarverslag secretaris 
 
5 Jaarverslag penningmeester 
 
6 Verslag kascommissie 2019 
 
7 Benoeming kascommissie 2020 
 
8 Bestuursverkiezing: 

Aftredend :  Gondy Siemelink 
Verkiesbaar: Gera Pannekoek 
    Frank Leliveld    
      

9 Bespreking programma Oranjefeest 2020 
 
10 Rondvraag 
 
11 Afsluiting  
 

Tot ziens op 21 februari 2019! 

Barbecue Kanaal Noord/Bellertstraat 
Aanvulling buurt barbecue Kanaal noord/ Bellertstraat 
 
In de vorige ratelaar hebben we een stukje geplaatst over onze gezellige buurt barbecue. 
Om onze barbecue mogelijk te maken hebben we van de buurtbelangenvereniging een bijdrage gehad 
van €4,- per persoon.  
 
Namens de buurt Kanaal noord/ Bellertstraat willen wij de buurt belangenvereniging bedanken voor hun 
bijdrage hieraan. 
 
Groetjes buurt Kanaal noord / Bellertstraat 



De Ratelaar - december 2019 - Pagina 25 
 

 

 



De Ratelaar - december 2019 - Pagina 27 
 

 

 



De Ratelaar - december 2019 - Pagina 29 
 

 

 

Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

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. 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
December 2019: 

08 dec.  10.00 uur    Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
       Herbevestiging van 2 ambtsdragers 
15 dec.  10.00 uur  Dienst met Ds. Rob Visser, Rhenen (voorheen Apeldoorn) 
22 dec.   10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Plaisier, Amersfoort 
24 dec.  18.00 uur  Kinderkerstviering met o.a. een “levende” kerststal en een 
       meespeelvoorstelling m.b.v. theaterpoppen 
24 dec.  22.00 uur  Kerstnachtdienst met ds. C.M. Baas, Apeldoorn 
       met begeleiding van het koor “His Voice” uit Beekbergen 
25 dec.  10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst  
       met begeleiding van het koor “Seven Up” uit Apeldoorn 
29 dec.  10.00 uur  Dienst  met ds. H. van Vreeswijk, Kampen 
29 dec.  19.00 uur  TOP 2000 dienst m.m.v. het koor In Between uit Terwolde 
30 dec.  19.30 uur  Oudjaarsviering met Ds. L.C. Bulens uit Apeldoorn 
 
 
Januari 2020: 
05 jan*  10.00 uur  Nieuwjaarsdienst met Ds. A.J. Al – van Holst, met medewerking van     
       het muzikale duo Musiquette uit Apeldoorn      
12 jan.  10.00 uur  Dienst met Drs. G.R. Bloemendal, Apeldoorn 
19 jan.  10.00 uur  Dienst met Ds. L.C. Bulens, Apeldoorn 
26 jan.   10.00 uur  Dienst met Ds. J. ter Avest,  Rheden  
02 febr.  10.00 uur  Dienst met ds. A.J. Al – van Holst| 
 
 
*Op 5 januari wisselen we aan elkaar zoals gebruikelijk Nieuwjaarswensen uit, onder het genot van 
koffie,  
thee of frisdrank met uiteraard de befaamde  “Beekman” oliebollen erbij. 
 
 
Denkt u ook aan de Kerstzangdienst in zaal De Groot op 15 december, aanvang 16.00 uur? Dit be-
looft een bijzondere samenzang te worden, georganiseerd door de Protestantse kerken van Terwolde, 
Nijbroek, Beemte-Broekland, Wenum-Wiesel en Het Loo plus de Katholieke Geloofsgemeenschap 
St.Antonius uit De Vecht.  
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Kerkdiensten 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
 
Zondag 1 dec  Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R  Dashorst 
Zaterdag 7 dec Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zondag 156 dec Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 21 dec Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Dinsdag 24 dec 16.30 gezinsviering met de kleintjes 
  19.00 uur eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
  21.30  uur viering met pastor W Vroom en Timeless 
Kerstdag 25 dec viering met pastor W. Vroom 
2e kerstdag viering in Twello om 10.00 uur 
Zondag 29 dec Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Oudejaarsavond  viering met pastor  W. Vroom 
1 januari viering in Twello 
Zaterdag 4 jan Woord en Communieviering met pastor I Kantoci met Martinuskoor 
Zondag 12 jan  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zaterdag 18 jan  viering met werkgroep 
Zondag 26 jan Kanselruil ds. Visch 
Zaterdag 1 febr.  Woord en Communieviering met pastor W Vroom. 
 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 

 
 
We wensen U allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020 
  
Wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken.  
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Zondag 1 dec  Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink 
Zondag 8 dec  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 15 dec Eucharistieviering met pastoor H, Hermens 
Zondag 22 dec Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Dinsdag 24 dec  om 18.00 uur gezinsviering met pastor W. Vroom 
           21.30 Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
1e kerstdag  om 10.00 uur eucharistieviering met pastor Sebastian 
  12.00 uur kerst met de kleintjes met pastoor H Hermens 
2e kerstdag Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 
29 dec Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Dinsdag 31 dec oudjaar viering met pastoor H Hermens en de werkgroep 
1 jan Nieuwjaar viering met pastoor H Hermens 
Zondag 5 jan eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
Zondag 12 jan eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink 
Zaterdag 18 jan eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 19 jan Oecumenische viering in de Ned her kerk 
Zondag 26 jan Eucharistieviering met pastor Sebastian en om 12.00 uur doopviering 
Zondag 2 febr  Eucharistieviering met pastoor H Hermens  presentatie communiekantjes. 
  12.00 uur kinderzegen 
 
Op zondag middag 15 dec is er de oecumenische  kerstsamenzang om 16.00 uur bij de Groot 
Het thema is: Wees niet bang met muziekvereniging ons genoegen  uit Terwolde en het koor eendracht 
o.l.v. Hans Mol. 
 
Op vrijdag 17 jan eucharistieviering in de MF ruimte met aansluitend de nieuwjaarsreceptie om 19.00 
uur. 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 
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Stel dat het kerstverhaal zich in deze tijd zou 
afspelen, dan zou het er mogelijk zo uit zien. 
 
HET KERSTVERHAAL ANNO 2019 
 
En het geschiedde in die dagen dat er een bevel 
uitging van premier Mark Rutte dat de hele 
mannelijke bevolking zich naar het gemeente-
huis moest begeven in de plaats waar men is 
geboren. De regering wilde weten hoeveel man-
nen uit elke plaats kwam en daar werden dan 
de subsidies aan gerelateerd; dus hoe meer 
mannen er kwamen hoe hoger de subsidie werd 
voor de gemeente. Mensen zonder werk of die 
arbeidsongeschikt waren zouden hun uitkering 
verliezen als zij niet kwamen opdagen. De ge-
meentes hadden extra slaapruimtes gereser-

veerd. Zo had de gemeente Apeldoorn o.a. de 
evenementenhal De Voorwaarts en het voorma-
lig politiebureau in Zevenhuizen aangewezen als 
slaapplaatsen.  
Ook Joep en Mia woonden in een andere plaats 
dan zij geboren waren en zij moesten daarom 
weg uit Assen, de hoofdstad van Drenthe, en op 
weg gaan naar zijn geboorteplaats Beemte dat 
nu deel uitmaakt van Apeldoorn. Joep was ten-
slotte ingeschreven als dooplid bij de Wilhelmi-
nakerk aldaar. 
Dat was een slag. Dat Joep juist nu weg moest, 
nu het kindje bijna geboren zou worden en Mia 
hem zo nodig had. Aangezien Mia niemand ken-
de of vertrouwde in Assen besloot zij met Joep 

mee te gaan. 
 
Joep is timmerman. Hij is een goede timmer-
man maar helaas zit hij op het ogenblik zonder 
werk en als hij niet gaat verliest hij zijn uitke-
ring. Mia pakt alle noodzakelijke spullen bij el-
kaar die zij denkt nodig te hebben voor haar en 
het kindje en trekt met Joep naar Gelderland. 
Mia denkt aan de dromen die zij een aantal 
maanden geleden heeft gehad waarin een Engel 
aan haar verscheen en haar verzekerde dat zij 
niet bang hoefde te zijn, want alles zou goed 
komen met het kindje. Mia werd verward wak-
ker, welk kindje? Ze was toen nog niet eens 
zwanger!  Sterker nog, Joep had haar nog niet 
met een vinger aangeraakt. Nou ja,  natuurlijk 
wel aangeraakt maar er was niets gebeurd wat 
een engel niet mocht zien. 

 
Ondertussen spoeden zij zich in de oude Skoda 
zuidwaarts. Wanneer zij in Apeldoorn aanko-
men, zoekt Joep een plaats waar zij de nacht 
kunnen doorbrengen en waar Mia kan rusten 
van de vermoeiende reis. Maar zij zijn niet de 
enigen, die zich daar moeten melden; veel 
mannen zijn al voor hun 
aangekomen.  De Voor-
waarts was al volgeboekt 
en alle overige hotels en 
pensions zitten ook vol. 
Mia vergaapte zich onder-
tussen voor de etalages 
van de winkels in de 

Kerstverhaal 1 
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Kerstverhaal 2 

Hoofdstraat en loopt rond in de verbouwde Oran-
gerie, ze kijkt haar ogen uit! Maar ja, iedereen 
had haast want het was bijna Kerstmis en omdat 
te vieren haalde men een boom in huis. Joep 
komt haar halen want hij heeft een adres gevon-
den. Een zwerver vertelde hem dat er een pand 
leegstond dat vroeger dienst deed als stadhuis. 
Hij moest wel uitkijken want de omwonende hiel-
den daar de wacht. Toen het donker was gingen 
Joep en Maria op zoek naar het bewuste pand. Ze 
lopen om het gebouw en kruipen door een kapot 
raam naar binnen. Beiden zijn erg moe van de rit 
naar Apeldoorn want in zo’n oude auto is het een 
race tegen de klok.  
Ze horen wel geluiden in het pand, maar ze zien 
niemand. Joep steekt een kaars aan en Mia haalt 
wat te eten uit de tas. Morgen is het Kerstmis en 
dan werkt er niemand in het gemeentehuis in 
Apeldoorn maar ook overmorgen, 2e Kerstdag, is 
het gesloten. Pas daarna is het gemeentehuis 
weer open voor 
al die mensen, 
die van verre 
zijn gekomen 
om zich te mel-
den. 
 
Joep wordt in 
de nacht wak-
ker van het ge-
kreun van Mia. 
Hij draait zich 
naar haar om 
en ziet een 
wonder gebeu-
ren. Mia bevalt 
in deze kerst-
nacht van een 
kindje, hun 
kindje. Joep 
staat te zingen 
van plezier, hij 
is vader geworden!  Hoe zullen we hem noemen, 
vraagt hij aan Mia: Ruud of Willem of Joop? Mia 
schudde haar hoofd en zei: nee, we noemen hem 
Peter. 
Joep keek op, want hij hoorde een geluid; schui-
felende voeten kwamen dichterbij en opeens zag 
hij een stoet mensen aankomen. Het leken her-
ders maar toen ze dichterbij kwamen, bleken het 
zwervers te zijn. Zij hadden via de geluidsinstal-
latie in het centrum gehoord dat er een kerst-
kindje was geboren en waren op weg gegaan om 
hem te zien. Ze vielen op de knieën en keken 
vertederd naar dit nieuw leven. 
Nadat zij het eten van Joep en Mia hadden opge-
geten gingen zij weer weg om buiten te vertellen 
dat Peter was geboren. 
 
Joep wil de dag na Kerstmis naar het gemeente-
huis gaan om Peter aan te geven en zichzelf te 
registreren. Hij loopt richting de deur als hij op-
eens ziet dat de voordeur wordt opengedaan. In 

het schijnsel van het licht ziet hij drie gedaantes 
staan. Hij loopt naar hen toe en verneemt dan 
dat zij vertegenwoordigers zijn van drie naburige 
plaatsen. Het zijn namelijk de burgervaders van 
Zwolle, Deventer en Arnhem. Joep brengt ze naar 
Mia en Peter en daar vallen de mannen op hun 
knieën en aaien Peter over de bol. 
Mia krijgt een fles parfum, Joep krijgt een dikke 
sigaar en Peter krijgt een muntje van vijf euro. 
Nu blijkt pas dat ook de burgervader van Apel-
doorn in de kamer aanwezig is. Hij knikt het ou-
derpaar vriendelijk toe, feliciteert hen van harte 
met de jong geborene  en verzorgt hoogst per-
soonlijk via zijn mobiele telefoon de inschrijving 
in het bevolkingsregister. 
 
Buiten het pand gaat het leven gewoon verder. 
Veel mensen rennen weer achter hun agenda 
aan. Gaan naar de winkel om de jaarwisseling te 
vieren. Men vindt het jammer dat het niet is gaan 

sneeuwen, zo 
misten ze toch 
het kerstge-
voel. Het eten 
met kerstmis 
wordt uitge-
breid bespro-
ken en  vooral  
de Kerstca-
deautjes heb-
ben hun aan-
dacht! 
 
Geboren wor-
den in een 
kraakpand, 
daar dromen 
niet veel men-
sen van. Zeker 
Mia niet. Toen 
zij die visioe-
nen kreeg 

dacht Mia dat zij zou bevallen in een modern zie-
kenhuis. Zou Onze Lieve Heer haar toch vergeten 
zijn of weet Hij niet dat zij hier ligt? Natuurlijk 
weet Hij best dat Mia hier in dit pand ligt, God 
weet waar iedereen is, maar andersom werkt het 
niet altijd. 
 
Kerstmis 2019 is voorbij in dit verhaal. Meer 
tweeduizend jaar geleden werd er in de Kerst-
nacht een Kind geboren. Een Kind dat arm werd 
geboren en ook weer arm is gestorven met onze 
zonden op Zijn schouders, maar dat zijn weer 
twee andere vrije dagen waar dan de Paasboom 
en het ei centraal zullen staan en lekker eten na-
tuurlijk, veel en lekker eten. 
 
Als ook uw kerstfeest alleen valt of staat met een 
prachtige boom, een goed gevulde dis en neer-
dwarrelende sneeuw, heeft Jezus ook dit jaar 
voor niets geleefd op deze aarde. 
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OVBB  

Opbrengst collecte KWF 

 
Opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding 2019 
  
In de 1e week van september zijn de collectanten op pad geweest voor 
de jaarlijkse huis aan huis  
collecte. Deze heeft in Beemte Broekland € 1.382,32 opgebracht. 
  
Namens het KWF dank ik u hartelijk voor uw bijdrage.  
Ook dank ik hierbij de collectanten voor hun inzet. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Mariska Disbergen 
Wijkhoofd KWF Beemte Broekland 
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Oliebollen verkoop PCBO De Diamant 

         PCBO De Diamant Beemte                           
Verkoop oliebollen en appelbeignets 

 

TE KOOP  
 

HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS 
GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ VAN DER WAL EN JOLINK 

 
De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 5 stuks en kost € 5,00. 

 
De appelbeignets (appelschijf in bladerdeeg uit de frituur en gedecoreerd met kaneelsuiker)  

zijn per stuk te koop en kosten € 2,05 per stuk. 
 

Bestellen kan via onderstaande bestellijst of even een belletje naar  
Miranda Hofman 06-10921520 of Nanda van Welie 06-24437298.   

 
U kunt deze lijst inleveren bij basisschool ‘De Diamant Beemte’.  

De uitlevering van de oliebollen en appelbeignets zal plaatsvinden  
op maandag 30 december tussen 9:30 en 10:00 uur op school.  

 
Indien u niet in de gelegenheid bent deze zelf op te halen,  

zorgen wij ervoor dat ze bij u thuis worden afgeleverd! 
 

Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook het komende jaar  
de kinderen weer wat extra’s te kunnen geven. Alvast bedankt!  

 
Tenslotte wensen wij u nog prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2020. 

Naam 

Adres 

Telefoon- 

nummer 

Aantal zak-
jes oliebol-
len 

á 5,00 per 
zakje 

Aantal 

appel-
beignets 

 á 2,05 
p.st. 

Bedrag 
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Winterfair 

"PROEF EN BELEEF"     WINTERFAIR  in  BEEMTE – BROEKLAND 
 
Op zaterdag 14 december van 10.30 tot 16.00 uur organiseren de aktiefonshuusgroep van dorpshuis 
Ons Huus en de Wilhelminakerk in Beemte- Broekland  gezamenlijk een gezellige winterfair op 2 loca-
ties: aan Beemterweg 25a en Beemterweg 7. 
 
In en om de Wilhelminakerk en Ons Huus zijn diverse stands met kunstnijverheid, sfeercadeaus, groen-
decoratie, kerstbakjes, zelfgemaakte jams en sappen, cakes enz. 
 
Ook aan de inwendige mens is gedacht; er zijn oliebollen, kerstbrood, balkenbrij, glühwein, maar natuur-
lijk ook een lekkere cappuccino of warme chocomelk met slagroom. Verder kunt u genieten van lekkere 
rookworst of een stoofpotje bereid op de buitenbarbeque. 
 
Voor de kinderen is er een grabbelton, marhsmallows smelten,kerstkaarten en/of zelf  kerstversiering 
maken enz. 
 
De midwinterhoornblazers zullen ook aanwezig zijn en nodigen u uit om een toontje mee te blazen. Jazz-
trio  “Kalm an” zal met leuke muziek extra sfeer brengen. 
Al met al beloofd het een gezellige winterfair te worden met:  voor “elk wat wils”! 
  
U BENT VAN HARTE WELKOM. 
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Zijaktief de Vecht 

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we stellen dat het geslaagd en mooi jaar was. 
De jaarvergadering in januari begon al meteen goed met een aanmelding van een nieuw bestuurslid. 
Pastor Hermens verzorgde het meditatief moment en na de pauze een geweldige presentatie van de 
(blinde) Willem Groot Zwaaftink. Een opgewekte man met zijn blindengeleidehond. Het leven is beslist 
nog de moeite waard, ook als je blind wordt is zijn stelling. 
 

Februari: Rien Mouw toonde ons prachtige dia’s over de Veluwe en zijn markante bewoners. 
Maart kwam Monique Blokvoort en vertelde het één en ander over het rechtssysteem in Nederland. Een 
leerzame en interessante avond. Haar advies, begin geen rechtszaak als het niet persé nodig is, de kos-
ten zijn enorm. 

In april konden we op de crea-avond een schilderijtje maken door 
draad te spannen langs spijkertjes, een gezellige avond met een leuk 
resultaat. 

 
In de zomerperiode werd er een puzzelfietstocht georganiseerd richting 
de IJssel op een mooie zomeravond. We gingen een dag fietsen naar 
Garderen waar we de zandsculpturen konden bewonderen en de lunch 
daar was prima. Terug richting Assel en via Hoog Soeren weer naar 

Apeldoorn waar het diner was.  
De stadswandeling was dit keer in Harderwijk, het was erg warm maar ondanks dat toch een bijzonder 
mooie dag met o.a. het vrolijke museum van Marius van Dokkum. 

 
Ook de Provinciale wandel dag, die dit jaar werd georganiseerd door de afdeling Zevenaar was een suc-
ces. 
September was dr. Bram van Kooij, oogarts, onze gast. Onderwerpen zoals staar enz. werden behan-
deld. Heel verrassend die avond was ook dat er zich weer een nieuw bestuurslid bijvoegde. 
Oktober: de viering van ons 80-jarig bestaan.  
Een dolle avond met Turbo Toos en Super Stien. Twee dames uit de Betuwe die ons kostelijk hebben 
vermaakt. 

 
November: Anneke Schep, trouwambtenaar in Raalte vertelde op vaak humoristische wijze over huwe-
lijksvoltrekkingen.  
Iedereen die zich dit jaar heeft ingezet om alles te doen slagen, heel erg bedankt. 
Als u nu denkt, wat een leuke activiteiten heeft ZijActief, dat lijkt mij ook wel gezellig, kom dan gerust 
een keer. Het verplicht u tot niets. Introducees betalen € 8.00 p.p. incl. koffie/thee en een drankje. 
U zult wel moeten wachten tot het volgend jaar want de komende Kerstavond op 18 december is alleen 
voor leden. Let op, deze avond begint om 19.30 uur en wordt verzorgd door een groepje eigen leden. We 
laten ons verrassen. 

 
De jaarvergadering is op woensdag 29 januari 2020. Het meditatief 
moment wordt verzorgd door ds. Betsy Nobel uit Terwolde. Daarna 
de verschillende verslagen en na de pauze is Miny van der Zande 
uitgenodigd. Ze vertelt haar verhaal over haar overgrootmoeder 
Evertje, de min van Prinses Wilhelmina. De avond begint om 20.00 
uur en vooraf is er koffie/thee.  
Locatie de Groot. 
Leden betalen € 5.00 en introducees € 8.00  
Bekijk ook de website voor meer informatie, verslagen en foto’s   
zijactief.de-vecht.nl 
 
Mede namens het (weer voltallige) bestuur wil ik u allen Fijne Kerst-
dagen toewensen en een Gelukkig maar bovenal Gezond 2020.   
Nog even goed knallen want het is maar de vraag of het volgend 
jaar nog mag. 

 
Groetjes Janny. 
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Dorpshuisvereniging Ons Huus 

 
Alweer de laatste Ratelaar van 2019, wat gaat zo’n jaar toch altijd weer snel voorbij. Eerst kijk je uit 
naar de zomer en voor je het weet vier je Kerst. 
 
Ook voor ons als bestuur van de Dorphuisvereniging ging dit jaar in sneltreinvaart voorbij, 
De laatste berichten die we plaatsten in de Ratelaar gingen over onze crowdfunding actie waarbij we 
met jullie hulp € 10.000 probeerden op te halen voor het buitengebeuren van Ons Huus. EN DAT IS 
GELUKT! Met kleine beetjes en grote beetjes van particulieren en bedrijven is het bedrag binnen. Ie-
dereen die hieraan meegeholpen heeft willen we dan ook heel graag hartelijk bedanken!  
 

En inmiddels is er een groot deel van het terras aan de voorkant al klaar. In de cirkel aan voorkant 
wordt/is DE boom van het geld van Zomer in Gelderland geplant. Eindelijk dus ……… om de boom willen 
we nog een rond boombankje plaatsen met een herinneringsplaatje aan die leuke dag in augustus 
2018 erop. Op het terras zal nog een speeltoestel voor de kleintjes geplaatst worden. Ook is de min-
dervalidentoegang is getest en goed bevonden 
 
Op het moment van dit schrijven zijn de leibomen voor het terras nog niet geplant omdat daar nieuwe 
aarde in zal moeten maar met de huidige PFASnormen mag dit nog even niet…………. 

 

Graag willen we ook z.s.m. verder gaan met de zijkant en ach-
terkant van het terrein echter weten we even niet wat er met de 
bovengrondse containers gaat gebeuren. Blijven ze staan, gaan 
ze weg? Dat kunnen we nu (eind november) in ieder geval nog 
niet zeggen. 
 
Vast staat wel dat we in het voorjaar de opening van het nieuwe 
terras feestelijk willen gaan vieren. 
Verder hebben we op 21 november j.l. onze “najaars” ledenver-
gadering gehouden.  De opkomst van de verenigingen was goed 
te noemen en er zijn weer veel dingen de revue gepasseerd. 
Ook zijn er tips aangeleverd om het dorpshuis nog beter te laten 
functioneren. Zo is er met de school gekeken naar welke sport-
toestellen wel en niet gebruikt worden. Alles wat langer dan vijf 
( !) jaar niet gebruikt werd zal vervangen worden door nieuwe 
attributen voor sport en spel.   
 

Ook een aantal praktische zaken is besproken en die willen we graag op NL doet dag op 14 maart 2020 
aan gaan pakken. Voor de dag is wederom een subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds en we hopen 
natuurlijk op toezegging van een leuk bedragje om b.v. een aantal parkeerborden te plaatsen maar 
ook om het sportveld een goede snoeibeurt te geven en de boeien van het dorpshuis schoon te maken.  
 
Overigens hebben we voldoende karweitjes die gebeuren moeten en die we niet als bestuur allemaal 
alleen kunnen doen. Dus bij deze alvast een oproep: mocht u willen helpen? Dan heel graag! Dat hoeft 
overigens niet persé op deze dag maar kan in overleg met ons ALTIJD op een ander moment ook 
plaats vinden. Wij zorgen voor een natje en droogje voor alle helpers! 
 
Aan het eind van zo’n toch best wel druk jaar willen we u ook van onze kant een fijne Kerst wensen en 
natuurlijk een goed uiteinde van 2019 maar ook een nog veel beter begin van 2020! 
 

Tot ziens in Ons Huus, jouw thuus? 
 
Vriendelijke groet, 
 
Dorpshuisvereniging Ons Huus  
(altijd te bereiken via email: infodorpshuisbb@gmail.com) 
 
Martine, Mettie, Arnold, Henk, Jorrit 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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IJsvereniging 

Uit het vet 
 
De bestuursleden van de IJsvereniging hebben de vergaderhamer weer uit het vet ge-
haald en de eerste vergadering van het seizoen 2019/2020 zit er weer op.  
 
Tijdens de eerste vergadering van het seizoen bespreken we wat we nog moeten regelen 
voordat er weer geschaatst kan worden op het kanaal na een goede vorstperiode in de 
komende maanden. We hebben alles op orde, er hoeft geen onderhoud meer gepleegd te 
worden aan de materialen die we gebruiken tijdens een schaatsperiode en we kwamen tot de conclusie 
dat we eigenlijk alleen nog de gemeentelijke vergunning moeten regelen. In het geval er geschaatst 
kan worden staan wij binnen de kortste keren voor u klaar om ijsdiktemetingen te verrichten, de ijs-
baan te prepareren, de koek- en zopie in te slaan en de koek- en zopiewagen naar het kanaal te rijden.  
 
Onze secretaris Harold heeft traditiegetrouw tijdens de eerste vergadering ieder bestuurslid een stapel 
contributiekaarten gegeven zodat we daar weer mee op pad kunnen. Dit betekent dus dat u, als u lid 
bent van de IJsvereniging Beemte Broekland, één van de bestuursleden binnenkort op uw stoep kunt 
verwachten voor het innen van het lidmaatschapsgeld.  
 
Tot slot hebben we tijdens de eerste vergadering besloten dat we dit jaar de Algemene Ledenvergade-
ring overslaan. We hebben geen bijzondere besluiten genomen in het afgelopen jaar en we hebben 
geen grote en/of afwijkende bedragen uitgegeven die we zouden willen toelichten aan de leden. De 
jaarrekening is natuurlijk wel opgesteld maar daarop zijn geen bijzonderheden terug te vinden. De kas-
controle heeft vanzelfsprekend ook plaatsgevonden en daarbij zijn ook geen bijzonderheden geconsta-
teerd en er staan twee handtekeningen onder van de controleurs. Normaalgesproken is onze algemene 
ledenvergadering niet druk bezocht en we gaan er van uit dat niemand het bezwaarlijk vindt dat we 
geen ALV beleggen. Mocht u wel graag de jaarrekening inzien of vragen willen stellen over onze be-
stuurlijke beslissingen dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen!  
 
De volgende bestuursvergadering staat gepland in januari maar wij hopen natuurlijk dat we al eerder 
bij elkaar moeten komen en dat u ook al eerder uw schaatsen uit het vet kunt halen!  
We houden al onze leden via e-mail op de hoogte over onze activiteiten wanneer het ijs dik genoeg is 
om te schaatsen. Ook via onze Facebook-pagina kunt u ons in de gaten houden. Volg ons dus via Face-
book of word lid van de IJsvereniging en u weet binnen de kortste keren of er warme  chocolademelk 
geserveerd wordt op het ijs en of de schaatsen weer uit het vet kunnen.  
 
Heeft u vragen of wilt u lid worden: bel Ab Vos via 055 3121520, stuur een Whatsapp naar Jacintha (06 
22973908) of stuur ons een e-mail: ijsverbb@gmail.com  
 
Hopelijk zien we elkaar binnenkort op het ijs!  
 
Hartelijke groeten,  
Ab, Jaap, Harold en Jacintha  

Hallo ik wil me even voorstellen mijn naam is Cindie van Assen  
ik ben 16 jaar oud. 
Ik woon aan de kraaienjagersweg 15 in Beemte Broekland. 
Mijn hobby’s zijn tuinieren, bloemschrikken, plantjes kweken, creatieve bezig 
zijn. 
  
Dit jaar heb ik weer een kraam aan de weg gehad.  
Hier had ik bosjes bloemen in staan kalebassen , 
bloem stukjes ed 
Er zijn veel mensen aan de kraam geweest  
hier door ook veel dingen verkocht. 
Ik wil iedereen hier voor bedanken. 
  
Vanaf 14 december staat de kraam weer aan de weg,   
dan staan er  verschillende soorten kerstbakjes  
in het kraampje . 
Als u het leuk  vind. bent u van harte welkom. 
Tot slot wens ik iedereen een fijne feestdagen. 
  
Groet Cindie van Assen 

Even voorstellen... 
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE  
 

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

ROOKWORSTEN  PER STUK € 3,50 
 3 STUKS € 10,00 
 
BALKENBRIJ ± 1 KG (vacuüm) € 6,00 
 ± 3 KG (vacuüm) € 15,00 
 
 

De rookworsten en de balkenbrij worden weer geleverd door Keurslager “De Adelaar”. 
 
Is er (nog) niemand bij u aan de deur geweest en wilt u toch (alvast) een bestelling plaatsen, 
dan kunt u contact opnemen met  
 
jeugd@svvenl.nl  of 
John Overvelde (06-27108655)  of 
Ingrid Lieferink (06-18945187) 
 
De uitlevering van de worsten en de balkenbrij vindt dan plaats op zaterdag 18 januari 2020 
tussen 9.30 en 10.30 uur bij VenL. Indien gewenst, leveren wij de bestelling bij u thuis af. 
Geen enkel probleem! 
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Beheerder “Ons Huus” 

ONS HUUS 
Het nieuwe terras is zo goed als klaar ☺. Een groot deel van de beplanting zit al in de grond. De verdere 
aankleding volgt gestaag. We hopen dat we het komende voorjaar en zomer met veel plezier veel gasten 
mogen verwelkomen ☺ 
 
Maar eerst hebben we nog te maken met de winterperiode. Het wordt al weer aardig koud en guur bui-
ten. Tijd voor vergaderingen, workshops en feestjes. 
 
Op de agenda staan de volgende activiteiten: 
De eerste week van december is Lavanda vaak van de partij met kerstworkshops. 
Dinsdag 3 december: ArtPub 
Woensdag 11 december: Breicafe en de dames sluiten het jaar gezellig af met een warm- en koud 
buffet. 
Zaterdag 14 december: Kerstfair in samenwerking met de Wilhelminakerk. 
Dinsdag 3 en 17 december: Klaverjassen. 
Zaterdag 21 t/m zaterdag 28 december: Dorpshuis gesloten. 
Zondag 29 december: Lichtjestocht. 
Dinsdag 31 dec/Woensdag 1 jan : Nieuwjaarsnacht; Onder het genot van een biertje of wijntje het 
nieuw jaar beginnen. Geopend van 01.00 – 04.00 uur 
Vrijdag 10 januari: Pop quiz 
Donderdag 30 januari: ArtPub 
 
En er worden nog een aantal feestjes gevierd ☺ 
 
De derde schuif-aan maaltijd is donderdag 19 december.(i.p.v. 
woensdag 18 dec.) Het feestelijk kerstmenu -> We beginnen met 
een pasteitje met kippenragout, dan hebben we daarna als hoofd-
gerecht aardappelkroketjes, rollade, stoofpeertjes, boontjes 
met spekjes en we sluiten af met onze lekkere chocolademousse. 
 
Deze maaltijd is voor iedereen toegankelijk.  Om te weten voor hoe-
veel gasten er gekookt moet worden is opgave verplicht ☺. 

Maximaal 25 gasten kunnen deelnemen, vol=vol 
Kosten Kerstmenu € 15,00 p.p. voor voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. 
Tijd: Inloop vanaf 17.00 uur, start maaltijd 17.30 uur  
Hebt u ook zin om eens gezellig aan tafel te schuiven voor een lekkere maaltijd, geeft u zich dan snel 

op, dit kan tot zondag 15 december. 
Via tel. 06-2728 4949, of mail; info@onshuus.nl of loop even binnen bij het Dorpshuis. 

              
De vierde schuif-aan maaltijd is vrijdag 17 januari: 
Wintertijd -> tijd voor snert; kom lekker snert eten en schep op zo vaak je wilt. Roggebrood met 
spek hoort er uiteraard ook bij. Als toetje serveren we kwark met vruchten.  
Opgave voor maandag 13 januari.  Kosten € 12,50 p.p. 
De volgende data staan gereserveerd voor de Schuif-aan maaltijden: 21 februari, 20 maart en 17 april. 
 

Openingstijden in het winterseizoen vanaf 1 oktober tot 1 mei 
(Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 

Maandag gesloten 
Dinsdag vanaf 19.00 uur 

Woensdag van 14.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur 
Donderdag vanaf 19.00 uur 

Vrijdag afhankelijk van activiteiten 
 Zaterdag en Zondag tussen 17.30 - 19.00 uur (Cafetaria) 

 
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk! 
Tot ziens in Ons Huus!   Ben & Gina Kerkstra  Tel. 06 27284949 

 
LET OP: M.I.V. 1 JANUARI 2020 IS DE CAFETARIA IN HET WINTERSEIZOEN GEOPEND OP ZATER-

DAG EN ZONDAG IN DE EVEN WEKEN ->  
JAN.: 11-12, 25-26, FEBR.: 8-9, 22-23  
MAART: 7-8, 21-22, APRIL: 4-5, 18-19  

 
In geval van een besloten feest is de afhaalmogelijkheid via de zijkant bij de keuken. 
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