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PCBO De Diamant 1 

Vanuit de directie 
 
We hebben het jaar heel goed afgesloten met elkaar met een 
prachtige Kerstwandeling verlicht door 100 lichtjes, waar we 
mochten kijken en luisteren naar het kerstverhaal opgevoerd 
door alle kinderen van de Diamant Beemte. Gevolgd door een 
heerlijke vakantie waarin ieder lekker kon uitrusten en met 
elkaar samen mochten zijn.  
We zijn dit kalenderjaar gestart met elkaar het beste te wen-
sen en hier iets op te drinken. Ook in het nieuwe jaar staan er 
weer mooie uitdagingen voor ons klaar. Eind januari zijn er de 
Nationale voorleesdagen. Tijdens deze dagen zullen wij de 
kinderen veel voorlezen, zodat zij heerlijk kunnen wegdromen 
in alle mooie en vaak wonderlijke verhalen. 
We gaan ook met alle groepen naar de Gigant en Orpheus om 
voorstellingen te bekijken in het kader van het Cultuurmenu. 
Wij zijn als school dit jaar ingedeeld in de discipline ‘Drama’.  
De kinderen van groep 3/4/5 zijn ondertussen naar de voor-
stelling “Help, de sprookjes zijn op!” geweest. De kinderen 
van groep 6/7/8 gaan eind januari naar schouwburg Orpheus 
voor de voorstelling “De Waanzinnige Boomhut van 13 Verdiepingen”. Tot slot gaan de kinderen van 
groep 1/2 begin maart naar schouwburg Orpheus voor de voorstelling ‘Vaarwel’. 
Verderop dit jaar nemen we deel aan een Kunstproject. Hierin zullen de kinderen kennismaken met 
verschillende kunstenaars en daarna zelf aan de slag gaan.  
Tevens zijn we van plan om ons schoolplein een nieuwe impuls te geven. Vlak voor de Kerstvakantie 
hebben wij hier nog een subsidie voor aangevraagd, dus wij hopen dat dit gaat lukken voor onze kin-
deren. Met de hulp van ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners willen wij met de kinderen een 
schooltuin gaan aanleggen. U ziet er zijn tal van activiteiten die we met elkaar gaan vormgeven. Voor 
nu wens ik u allen namens het team een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar!  
 
Vanuit groep 1-2 

 
De kinderen van groep 1-2 heb-
ben in aanloop naar de komst 
van Sinterklaas verschillende 
werkjes gemaakt. Zo zijn er 
Sinterklazen gevouwen door 
groep 1 en groep 2 heeft het 
paard gevouwen. Maar ook zijn 
er pakjes ingepakt en stoombo-
ten gemaakt.  Ook hebben we 
de letter P van Piet geleerd en 
geoefend met rijmen zoals 
Rijmpiet. Maar dat is nog niet 
alles, groep 1-2 heeft ook mo-
gen bakken. De kinderen heb-
ben heerlijke pepernoten ge-
maakt die daarna ook lekker 
opgesmikkeld mochten worden.  
Toen Sinterklaas bij ons in de 
klas kwam, was dat best wel 
even spannend maar nadat we 
ons eerste liedje gezongen had-
den, werd het heel gezellig! 
Sinterklaas heeft over iedereen 
een stukje verteld uit het grote 
boek en toen hij weg ging had 
hij nog voor iedereen een Pie-
tenplaatje van Piet Snot (van 
het Sinterklaasjournaal) en kre-

gen de kinderen een grote hand pepernoten. De volgende dag stond 
er opeens nog een doos in de klas. Sinterklaas had die doos achter-
gelaten en in die doos zat ons klassencadeau! In de doos zat Lokon, 
een heel leuk constructiemateriaal waar de kinderen heel graag mee 
spelen!  
Dank u Sinterklaasje!
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Algemene informatie/Agenda 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

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

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

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
 

Bezoekadres: 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 

  6-2 Breicafé 
15-2 Rock Solid 
20-2 Breicafé 
21-2 OVBB ledenvergadering 
15-3 Rock Solid 
20-3 Stembureau 
23-3 OVBB De tijdmachine 
27-3 BBvBB jaarvergadering 

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 114 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. 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

  

 2,17,19,20   PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11     Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 13     Dorpshuisvereniging “Ons Huus”  

 15,27    Aktief Ons Huus groep 

 21     Oranjevereniging Beemte Broekland 

 23     Breicafé “Ons Huus” 

 25     Wandelingen door G. Schipper 

 31     ZijActief De Vecht/Levenslessen uit een klooster 

 33     Kerkdiensten  

 36     Beheerder Dorpshuis 

  

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 februari 2019 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 
 

Beste lezers, 
 
Als ik naar buiten kijk, dan is Beemte Broekland bedekt onder een witte deken. De sneeuwvlokken dwar-
relen door de lucht. Het is een prachtig gezicht, maar natuurlijk kent het ook weer veel ongemakken. 
Zou het blijven vriezen? Kan de IJsvereniging weer in actie komen misschien in 2019? 
 
De Rock Solid groep is dit jaar begonnen met een gezellig avondje bowlen. Een leuke start voor het nieu-
we jaar. Voor wie van de lagere school af is, kijk in de agenda van de Ratelaar. En kom gezellig op vrij-
dagavond naar Ons Huus. In de mooie kelder zitten ze eens in de maand gezellig bij elkaar. 
 
En leest u ook het stukje verderop in deze Ratelaar van het breicafé. Wat een succes. Volgens mij in 
2018 bedacht door Marianne Bomhof en Tootje Vos. Nou dames petje af! Zo zie je maar weer dat initia-
tieven vanuit onze buurt van harte welkom zijn. Wilt u af en toe eens gezellig aansluiten, doe het gerust. 
 
Op 20 maart is het stembureau weer aanwezig in Ons Huus. De verkiezingen voor de Provinciale Staten 
en het Waterschap vinden dan plaats. 
 
Ik zie een gezellige avond in maart voorbijkomen georganiseerd door de OVBB. Zie verderop in dit num-
mer de flyer. De Buurt- en Belangenvereniging heeft op 27 maart de jaarvergadering gepland staan. 
Komt u ook gezellig? De activiteitenkalender van het afgelopen jaar komt voorbij. Maar ook een gezellige 
bingo en verloting onder de aanwezige leden.  
 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier. 
 
Marjan van Assen 

Bij de lezer 2019 

Di 5 + wo 6 febr 

Di 5 + wo 6 maart 

Di 2 + wo 3 april 

Di 30 + wo 1 mei 

Di 4 juni + wo 5 
juni 
Di 2 juli + wo 3 juli 

Di 3 + wo 4 sept 

Di 1 + wo 2 okt 

Di 29 okt + wo 30 
okt 
Di 10 + wo 11 dec 

 2020 

Di 4 febr + wo 5 
febr 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Meer kleur in uw dorp 
 
Het lijkt bijna vanzelfsprekend. Apeldoorn als groene gemeente, met 
mooie woonwijken tussen de natuur- en recreatiegebieden, een ideale 
gemeente voor gezinnen om te wonen of vakantie te vieren. Daar hoort 
groen in het dorp ook bij! Daarom is er dit jaar extra aandacht voor 
meer variatie, kleur en fleur in de dorpen. 
 
Samen met de dorpsraad hebben we de handen ineen geslagen voor 
meer kleur in het dorp. De dorpsraad heeft voorstellen gedaan voor ver-
beteren van het openbaar groen. Gezamenlijk hebben we gekeken naar 
de haalbaarheid van de ideeën en budget beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering. Een mooie manier om dit samen op te pakken! 
 
De bloembollen en planten zijn inmiddels in de grond gezet. Ik ben be-
nieuwd naar het eindresultaat en kijk uit naar een kleurrijk voorjaar! 
 

Nathan Stukker, 
Wethouder gemeente Apeldoorn 
 

De Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland wil ook het komende jaar weer klaar staan voor on-
ze buurt en ook de nodige activiteiten organiseren. Zo komt onze jaarvergadering er binnenkort weer 
aan, zie onderstaande uitnodiging. Zoals ik (Marjan) vorig jaar in de jaarvergadering al aankondigde, ga 
ik na heel wat jaartjes het bestuur verlaten. Ik heb het met veel plezier gedaan. Wel blijf ik in de redac-
tie van de Ratelaar. Zijn er mensen in deze buurtschap die het bestuur willen komen versterken? Sluit 
dan gerust eens bij een vergadering aan. 
Een subsidie aanvragen voor een buurtfeest kan nog tot 1 mei. Daarna gaan we kijken wie ervoor in 
aanmerking komt. Verder zijn we in gesprek geweest met een bewoner van de Korenaar. Heeft iemand 
ideeën voor het opknappen van dit speelterrein? Of opknappen van de pomp die daar staat? 
 

UITNODIGING JAARVERGADERING  
BUURT-EN BELANGENVERENIGING BEEMTE BROEKLAND 

WOENSDAG 27 MAART AANVANG 20.00 
 

Wij nodigen u inwoners van Beemte Broekland van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergade-
ring. Met o.a. jaarverslag financieel, activiteiten, waar hebben we ons het afgelopen jaar allemaal voor 
ingezet. En komen we graag in contact met buurtgenoten die ook een rol in het bestuur willen spelen. 
We hebben weer drie mooie prijzen die we gaan verloten onder alle aanwezige leden deze avond. En 
natuurlijk aansluitend weer onze traditiegetrouwe BINGO met ook natuurlijk weer fantastische prijzen. 
We zien u graag op 27 maart a.s. 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging 
Saco, Ilona, Helga, Wilma en Marjan 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Buren 
Ook al is het al (bijna) februari: we willen u toch graag, 
namens het gehele bestuur, allereerst alle goeds wensen 
voor 2019! Wij treden met frisse moed het nieuwe jaar 
tegemoet en hopen aan het einde van het jaar, net als u, 
lezer van de Ratelaar, te kunnen zeggen: ‘2019 was een 
mooi en goed jaar! We wensen dit u toe maar ook alle 
mensen die belangrijk voor u zijn. Uw familie, vrienden, 
collega’s en natuurlijk ook uw buren.  Uzelf en al uw bu-
ren zorgen er ten slotte samen voor dat Beemte Broek-
land een prettig dorp is om te wonen; er wordt naar el-
kaar omgezien, iedereen wordt in zijn of haar waarde 
gelaten en als er samengewerkt moet worden helpen de 
meesten van u elkaar. De één heeft meer contact met de 
buren en ‘de buurt’, een ander misschien wat minder; 
een ieder vervult zo een eigen rol in de buurt. Het dorps-
huisbestuur samen met de beheerders én Alie, proberen 
ook in 2019 ervoor te zorgen dat het dorpshuis het ge-
zellige middelpunt blijft van uw buurt en we hopen dat u 
en uw (wat verdere) buren elkaar zo af en toe óf heel 
regelmatig eens opzoeken in het dorpshuis. U bent in 
2019 in ieder geval weer van harte welkom!  
Graag blikken we nu nog wel even terug op een aantal 
zaken die speelden in 2018.  In de feestmaand december 
was het direct op 1 december al dubbel feest in Ons 
Huus. Een enthousiaste club vrijwilligers had ervoor ge-
zorgd dat het Sinterklaasfeest een groot succes was voor 
de kinderen van Beemte Broekland (zie ook de vorige 
Ratelaar) én we ontvingen die dag van de manager van 
de Dekamarkt Vlijtseweg een cheque ter waarde van € 
799,45! Onder het motto ‘Samen sterk voor onze buurt’ 
werd een bedrag van €5000,00 verdeeld over verschil-
lende projecten. De vesti-
gingsmanager van de De-
kamarkt maakte duidelijk 
dat het ook voor een on-
derneming als de Deka-
markt belangrijk is dat 
mensen zich in hun omge-
ving prettig voelen en dat 
er vrijwilligers zijn die er-
voor zorgen dat die leefom-
geving leefbaar is en blijft. 
De door de klanten van de 
Dekamarkt ontvangen 
sponsorvouchers (bij be-
steding vanaf €10,00 en 
veelvouden daarvan) kon-
den ingezet worden als 
stemmen op een vrijwil-
ligersproject van keuze. 
Ons idee, een speeltoestel voor op het terras van Ons 
Huus, was dus   € 799,45 waard! Als u gestemd heeft op 
ons idee willen we u hartelijk danken voor uw steun. Als 
u gestemd heeft op een ander mooi initiatief willen we u 
trouwens evengoed bedanken want ook onze buurpro-
jecten dragen wij een warm hart toe! Het geld is gestort 
op onze bankrekening en zullen we in een later stadium 
eraf halen wanneer we de buitenboel van het dorpshuis 
onder handen gaan nemen; hierover in een volgende 
Ratelaar meer.  
Op de voorlaatste dag van het jaar werd er gewandeld in 
Beemte Broekland en het start- en eindpunt was het 
dorpshuis. De Aktief Ons Huus Groep had deze leuke en 
gezellige activiteit georganiseerd en we willen graag ook 
hier nog eens benadrukken dat deze groep buren van 
onschatbare waarde is voor het dorpshuis en dat wij, als 
bestuur en beheer van Ons Huus, het enorm waarderen 
wat zij allemaal voor hun buren organiseren! Er liepen 
tientallen mensen (ik geloof rond de 70) mee en het was 
een groot succes! Dank jullie wel, Aktief Ons Huus! Houd 
allemaal de komende Ratelaars in de gaten voor alle ac-
tiviteiten die ze organiseren want er staan leuke dingen 

op stapel!  
En toen was het 2019! Ben, Gina en Alie openden de 
deuren al een uur nadat 2019 was begonnen en er werd 
door een aantal buren tot in de vroege uren geproost op 
het nieuwe jaar. Ben en Gina hebben ook voor de rest 
van 2019 al een aantal leuke dingen op het programma 
staan zoals schilderworkshops en het inmiddels beroem-
de en smakelijke stampottenbuffet. Ook over die activi-
teiten vind u informatie terug in de Ratelaar en natuurlijk 
op Facebook.  
In het nieuwe jaar staan voor ons ook weer een aantal 
zaken op het programma. Om het jaar een vrolijke start 
te geven organiseerden wij, als bestuur, weer een Pop-
quiz. Dit hebben we vorig jaar, naar aanleiding van een 
marketingcursus die Martine en Mettie volgden, voor het 
eerst georganiseerd en het bleek een succes.  Ook deze 
editie was het een gezellige boel en de opkomst was 
hoog. Uiteindelijk wonnen The Papa’s en zij gaan dus, 
voor dit jaar, de boeken in als dé muziekkenners van de 
buurt. Van harte gefeliciteerd!  
En wat staat er verder, onder andere, nog op het pro-
gramma? 

• De sporttoestellen zijn inmiddels gekeurd en we 
gaan ervoor zorgen dat ook de (gelukkig kleine) 
aandachtspunten die zijn opgeschreven door de 
keuringsinstantie de aandacht krijgen die nodig is. 

• We gaan verder met de plannen om het terrein 
rondom het dorpshuis op te fleuren en te moderni-
seren. We hebben onze plannen ook voorgelegd 
aan de afdeling Groenvoorziening van de gemeen-
te Apeldoorn en er wordt uitgezocht op welke wijze 
ook de gemeente iets kan betekenen voor de 

‘groene aankleding’ van 
Ons Huus.  

• We hebben met onze 
buren, de kerkenraad van 
de Wilhelminakerk, afge-
sproken tijdens een prettig 
overleg dat we onze agen-
da’s beter op elkaar gaan 
afstemmen en dat we gaan 
streven naar meer samen-
werking. Er liggen al ideeën 
op tafel voor een leuke ge-
zamenlijke activiteit.  

• De Buurt- en Belan-
genvereniging Beemte 
Broekland heeft aangege-
ven dat ze meer met ons 
willen samenwerken en 

overleggen en we zijn nog aan het uitzoeken op 
welke manier we dit vorm kunnen gaan geven. Het 
is, in onze ogen, sowieso zaak dat het bestuur van 
de BBVBB versterkt wordt met nieuwe bestuursle-
den.  

• En ook wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuw 
bestuurslid. Het moet toch lukken om iemand te 
vinden die het, net als ons, leuk vindt om het dorp 
levendig te houden en die zich wil inzetten om het 
dorpshuis het stralende middelpunt te laten blijven 
van Beemte Broekland!?! Meldt u zich alstublieft 
bij ons of bij de Buurt- en Belangenvereniging 
wanneer u uw steentje wilt bijdragen aan het be-
houden van de leefbaarheid van ons mooie dorp! 
Het is leuk om te doen en ook nog eens leerzaam!  

Natuurlijk hebben we nog veel meer te doen in het ko-
mende jaar; daarover leest u meer in de volgende Rate-
laars! Tot ziens!  
Een vriendelijke groet, Martine, Mettie, Henk, Arnold en 
Jacintha  
Bestuur Dorpshuisvereniging Ons Huus  
 

Pop-quiz in het dorpshuis 
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Aktief Ons Huusgroep 

Beste lezers van deze Ratelaar. 
 
Ook wij willen jullie een heel goed, gelukkig en ac-
tief 2019 toewensen maar eerst willen we nog 
even terugblikken op 2018. 
2018 was een geslaagd jaar voor wat betreft alle 
activiteiten die de Aktief Ons Huusgroep organi-
seerde. We zagen een opkomst van jullie die 
meestal boven onze verwachting lag! 
 
We  organiseerden op het eind nog even een nieu-
we activiteit nl. de Winterwandeling met lichtjes op 
de laatste zondagmiddag van december. Ongeveer 
65 deelnemers mochten we begroeten ondanks de 
regen. Zij kregen van ons een LED lichtje om mee 
te dragen. De route was ongeveer vier km en liep 
vanaf het dorpshuis via de Bellertstraat, Broeklan-
derweg, Kluinweg en Beemterweg weer terug naar 
“Ons Huus”. Onderweg een gezellig stop bij de 
fam. Spaan op het erf. We konden daar glühwein, 
warme chocomelk of ranja drinken en een vers ge-
bakken oliebol eten. De kinderen mochten een 
marshmallow laten smelten boven de vuurtjes. Op 
meerdere punten op de route kon men genieten 
van de geluiden van de Midwinterhoornblazers. 
  
Ook was er de mogelijkheid om na afloop van de 
wandeling in “Ons Huus” een kop snert met rogge-
brood of tomatensoep met stokbrood te eten. De 
meeste deelnemers hebben hier gebruik van ge-
maakt. En zeg nou zelf wat is nu lekkerder dan na 
je wandeling door de regen een heerlijke warme 

kop soep? Graag willen we een ieder die deze 
tocht tot een succes maakte bedanken: de Midwin-
terhoornblazers, de verkeersbegeleiders (heel veel 
complimentjes ontvangen over de goede begelei-
ding en dus de veiligheid van de route), familie 
Spaan maar natuurlijk ook alle aanwonenden aan 
de route. Fijn dat jullie met zovelen gehoor gaven 
aan onze vraag de route aan te kleden met vuur-
korven en lichtjes. Eens te meer bewijst dit waar 
een klein dorp groot in kan zijn en dat vele handen 
licht werk maken. 
 
Sinds november is onze Aktiefgroep weer uitge-
breid. Henriette Wijngaards benaderde ons om 
mee te helpen met het organiseren van allerlei ac-
tiviteiten in en rondom “Ons Huus”. Welkom Jet!  
 
Lijkt het u ook leuk om te helpen organiseren of 
heeft u leuke ideeën sluit u dan aan bij ons. Ons 
emailadres is : aktiefonshuus@outlook.com 
 
Eind januari ( als u dit leest dus alweer geweest) 
gaan we even rond de tafel met Ben en Gina, de 
beheerders van Ons Huus om de activiteiten voor 
het komend jaar weer goed op elkaar af te stem-
men. 
Voor nu een hartelijke groet van de dames van de 
Aktief Ons Huusgroep, 
Hennie, Sharon, Emmy, Marjan, Henriette, Ger-
dien, Chantal en Mettie. 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant 2 

Thema winter
We zijn na de vakantie gestart met het thema Winter. Nu maar hopen dat een paar dagen flink gaat 
sneeuwen zodat we echte sneeuwpoppen kunnen maken, kunnen sleeën en letters kunnen schrijven in 
de sneeuw. Voor nu hebben we hier scheerschuim voor gebruikt en dat is ook heel erg leuk! 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit groep 3/4/5 
 
De leerlingen van groep 3/4/5 zijn op 14 januari naar de voorstelling “Help, de sprookjes zijn op!” ge-
weest.   
'Help, de sprookjes zijn op' door improvisatietheater Sprietsels, is een interactieve, geïmproviseerde 
theatervoorstelling. Het Sprietsels-concept is uniek, omdat de voorstellingen echt interactief en geïm-
proviseerd zijn. Samen met de kinderen uit het publiek spelen de acteurs geïmproviseerde verhalen, 
waarbij de input van de kinderen en de omgeving de leidraad vormen voor het nieuw te vertellen ver-
haal. U vindt hieronder een verslag, geschreven door de kinderen van groep 5: 
 
wij zijn naar het theater geweest. we gingen met de auto naar de parkeerplaats en we liepen naar Gi-
gant. er stond een mevrouw op ons te wachten. een mevrouw lijden ons naar de kapstok. 
toen kwam er een meneer en die leiden ons naar de zaal. 
er waren twee mevrouwe en een meneer die speelde kokkie, poets en jost die speelden in het toneel-
stuk help sprookjes op!!! kokie speelde toedeledokie in het toneelstuk. er waaren toverkleren en als je 
die kleren aandeed dan verandert je in een ander persoon. de vaders en moeders gingen ook mee. kin-
deren mogten ook mee doen. Jarno was er een van. hij was de klompe maker. er waren ook andere 
schoolen. aan het eind mogten ale schoolen die er waaren op de foto. het was een gezelegen ochtend! 
einde   groep 5  
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PCBO De Diamant 3 

Vanuit groep 6/7/8 
 

 
 

 
     En zo zijn we al weer 2 maanden verder… En wat is er intussen weer veel gebeurd. Sinterklaas is 
bij ons op bezoek geweest voor de jaarlijkse groepsfoto. Met de kinderen van groep 6/7/8 vieren wij 
het feest van Sinterklaas altijd op onze eigen bijzondere manier. Iedereen had een lootje ingevuld met 
wensen en favoriete bezigheden. Vervolgens trok iedereen het lootje van een klasgenoot en mocht dan 
hiervoor een cadeautje kopen en daarbij een surprise en een gedicht maken. Wat was er veel werk van 
gemaakt! De mooiste creaties hebben we gezien. Van een liedboek om Sinterklaasliedjes te oefenen, 
tot de studio van de ‘The Voice’ met echt draaibare jurystoelen, van een gouden voetbalbeker, tot een 
Nintendo XXL. Je kon het zo gek niet bedenken of het was gemaakt. Daarnaast kreeg ook iedereen een 
geweldig persoonlijk gedicht. Een traditioneel sinterklaasgedicht of een naamgedicht, er was echt veel 
moeite voor gedaan. We hebben een topviering gehad met elkaar.  
     Ook hebben we kerstbakjes gemaakt en ons eerste workshopatelier gehad. Alle kinderen van groep 
1 t/m 8 konden kiezen welke workshop ze wilden doen. Zo konden we o.a. kersthangers, sneeuwbollen 
en waxinelichtjes maken of koekjes bakken. Hierbij werden we geholpen door enthousiaste ouders. Het 
was supergezellig en we hopen dit snel nog eens te mogen doen. 
     Na het geweldige feest van Sinterklaas, gingen we ook verder met de advent vieringen in de aan-
loop naar kerst. Met alle kinderen van groep 1 t/m 8 kwamen we bij elkaar om te zingen, bidden en 
verhalen te horen. Dit was erg bijzonder en waardevol. Tijdens deze vieringen stond de afspraak ‘Help 
een handje’ centraal. Hoogtepunt was de kerstwandeling ‘Achter de sterren aan’ waarbij ook heel veel 
familie aanwezig was. Leest u hierover ook van onze groep 8-redactie. 
     Op de valreep van 2018 hebben we met de kinderen van groep 6/7/8 ook nog meegedaan aan de 
ontwerpwedstrijd van het raadhuisplein. We moesten hiervoor een ontwerp maken en hier een ma-
quette bij maken. Er was helaas niet zo heel veel tijd naast alle drukte die er aan het eind van het jaar 
al was, dus we waren heel erg trots op het eindresultaat.  

     Na de kerstvakantie zijn we begonnen met de 
Nieuwjaars koffie/thee/limonade. Alle kinderen mochten 
hun ouders meenemen om samen over de vakantie te 
praten en elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen. 
Een gezellig begin van het nieuwe kalenderjaar.  
     Verder zijn we nu ook gestart met de spelinloop op 
de woensdagochtend. Alle kinderen mogen met hun ou-
der bij de eerste bel naar binnen komen om in de eigen 
groep gezellig een spelletje te spelen. We hadden deze 
eerste ochtend meteen al een stuk of 4 ouders die 
meekwamen. Super leuk! 
De maand januari is een spannende voor de kinderen 
van groep 8. Ze gaan deze maand n.l. de opendagen 
bezoeken op de scholen waar ze volgend jaar wel naar 
toe zouden willen gaan. Ook gaan er al veel kinderen 
uit groep 7 al een kijkje nemen. Leuk, heel veel plezier 
allemaal! 
Wat is er weer veel gebeurd, nietwaar? Wij kunnen niet 
wachten op wat er de komende periode weer voor ons 
in het verschiet ligt.   
 
          Graag tot de volgende Ratelaar! 
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PCBO De Diamant 4 

Van onze groep 8-redactie 
 
Kerstviering “Achter de sterren aan” 

Dit jaar hielden we op school een 
kerstwandeling. Iedereen uit 
groep 6/7/8 had een rol.  
De kinderen van de andere groepen 
wandelden met hun familie achter een 
ster aan, langs de plekken waar groep 
6/7/8 stond. Op iedere plek werd een 
stukje van het verhaal verteld en ge-
speeld. 
 
 
Het verhaal: 
De Romeinse keizer Augustus stuurde 
de mensen op reis. Hij wilde graag 
een volkstelling houden, omdat hij 
precies wilde weten hoeveel mensen 
er in zijn rijk woonden. Maria was 
hard aan het werk toen ze ineens be-
zoek kreeg van een engel. De engel 
vertelde haar dat ze een kind zou krij-
gen, een kind van god. Maria en Jozef 
gingen op reis. Ook zij moesten van 
keizer Augustus terug naar hun ge-
boorteplaats; Bethlehem. Hier waren 
de Romeinse soldaten hard aan het 
werk om de volkstelling in goede ba-
nen te leiden. Help! Wat was het druk 

in Bethlehem. Iedereen zocht een plaatsje, maar 
alles was vol. In het paleis van Herodes waren 
geleerden in discussie over belangrijke zaken. De 
soldaten hielden iedereen in de gaten. Ondertus-
sen waren de herders met hun schapen in het 
veld. Zij zongen een lied over de herders die naar 
de stal gingen (een filmpje van de kinderen uit 
gr. 1/2). Er werd ook een lied gezongen door een 
heel mooi engelenkoor (een filmpje van de kin-
deren uit gr. 3/4/5) en dat klonk prachtig! Jozef 
en Maria hadden ondertussen, in een stal, een 
plekje gevonden in Bethlehem. In de stal was hun 
kindje geboren, genaamd J 
ezus. De wijzen waren ook op zoek naar dit bij-
zondere kind. Iedereen vertelde over deze bijzon-
dere gebeurtenis. Terug op school was er iets te 
drinken met wat lekkers voor iedereen. Tot slot 
zongen de juffen nog 2 liedjes en kregen alle kin-
deren een klein lichtje.  
(Hieronder staan een paar reacties van hoe de 
kinderen het vonden om mee te spelen of om te 
wandelen) Hoe vond je het? 
 
Mandy: 'Ik vond het leuk om een rol te spelen, 
omdat ik toneelspelen leuk vind'. 
 
Tijmen: 'Ik vond het super leuk en ook wel grap-
pig om mee te spelen'. 
 
Fabienne: 'Ik vond het heel leuk om te wandelen, 
het verhaal was heel leuk'. 
 
Jurre:' Ik vond het een interessante wandeling'. 
 
  Gemaakt door: Senna, Mandy en Julia 
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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  
 21 februari 2019 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 2018 
7. Benoeming kascommissie 2019 
8. Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Tom Hopman 
      Arjan Bouwmeester 

9. Bespreking programma Oranjefeest 2019 
10. Rondvraag 
11. Afsluiting  
 
Tot ziens op 21 februari 2019! 
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Breicafé “Ons Huus” 

 
In 'ons huus', het dorpshuis van Beemte-Broekland, komen wij elke 1ste en 3de woensdag middag 
(14.00 tot 16.00 uur) van de maand bij elkaar om te handwerken.  
Er zitten dan 17 dames te breien of te haken, maar er wordt ook heel wat af gekletst en gelachen, kort-
om het zijn gezellige middagen! 
Ervaring in het handwerken is niet nodig, er is altijd wel iemand waar je naast kunt kruipen die het hele-
maal in de vingers heeft en die met alle liefde en geduld zorgt dat je van start kunt gaan. 
Uiteraard kun je ook met een borduur-, knoop- of ander handwerk komen. 
 
Er worden prachtige dingen gemaakt, maar ook "gewone" ouderwetse wollen sokken staan regelmatig op 
de pennen. 
Die "gewone" sokken zijn echter nog niet zo eenvoudig om te breien hoor. 
Op vier pennen en met dunne wol moet je rond breien, eerst de boord (dat lukt iedereen nog wel) en 
dan komt het ... de grote en kleine hiel vervolgens de spie, verder nog de onder-, voor- en bovenvoet en 
als laatste de teen. 
Je moet toch best wat in huis hebben voor zo'n 
'gewone' sok!!! 
 
 
Eind November hebben we met zijn allen een middag 
mini mutsjes gebreid voor het goede doel. 
In December zijn er 45 mini's door ons verstuurd naar 
een verzamelpunt en in Februari staan die mutsjes op 
smoothie flesjes in de supermarkt. 
Van elke verkochte smoothie gaat er een bepaald be-
drag naar het ouderenfonds. 
De mutsjes breien was enig, het doel waarvoor we het 
gedaan hebben fantastisch!! 
 
12 December hebben we, het breicafé jaar, 2018 afge-
sloten. 
Na de gewoonlijke handwerk uurtjes gingen we aan de 
"borrel", 
aansluitend hebben we genoten van een heerlijk 
stamppottenbuffet, pudding en ijs. 
 
 

 
9 Januari de eerste middag van het breicafe in 
2019. 
2 nieuwe dames hebben de koe ook bij de 
hoorns gevat en zaten er ook gezellig met hun 
breiwerk tussen. 
Bij de koffie en thee kregen we van Anneke nog 
een overheerlijke "Beekman" oliebol. 
Of het nu aan het beginnende nieuwe jaar lag of 
aan het iet wat stormachtige weer, de dames 
waren allemaal wat rebels.... 
Na afloop hebben we met z'n allen, onder het 
genot van een drankje, geproost op het nieuwe 
jaar.  
 
Lijkt het u ook leuk om te handwerken en houdt 
u van gezelligheid, twijfel dan niet om op een 
"breicafé" middag bij ons aan te schuiven. 
De kosten van zo'n middag..., u eigen handwerk 
spullen en een verplichte consumptie. 
Graag tot ziens,  
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Wandelingen door G. Schipper 

Een wandeling XIII 
We gaan nu in zuidelijke richting naar de An-
klaarseweg. Door het graven van het kanaal had de 
herberg de Nachtegaal geen functie meer, want de 
oude weg langs de Grift was verleden tijd. 
Maar aan de Anklaarseweg kwam een herberg. Een 
man uit Broekland was hiermee begonnen. Wieriks, 
hij was eigenlijk kleermaker. Op de voorgevel van 
de herberg was een houten normaalploeg afge-
beeld, vandaar de naam “De Ploeg”. Er zijn ver-
schillende eigenaren van de Ploeg geweest. De 
laatste was J. Angelier. Wieriks had het goed beke-
ken. Diegene, die een broek of pak kwam bestellen, 
dan was het meteen meten en passen geblazen en 
dan namen ze altijd wel een paar consumpties. 
Op Maandagmorgen was het altijd druk in De Ploeg, 
dan kwamen de boeren uit Beemte Broekland en 
zelfs van de Geerstraat en Vaassensebroek om naar 
de markt in Apeldoorn te gaan. De handelaren in 
kippen gingen eerst naar Wieriks voor een opkik-
kertje en ze gingen dan de boeren, die van de 
Losebrug kwamen en daar de Vlijtseweg opgingen, 
aanhouden, want er kwam van alles mee, zoals kip-
pen, kalveren, allerlei soorten vellen en zelfs ge-
stroopte hazen en konijnen. 
 
Op een maandag kwam er eens een boerenwagen 
aangereden met een voerman en een stroper op 
het wagenkistje voorop. De stroper haalde uit het 
kistje een beste haas en die stroper had geluk, 
want de handelaar was niet helemaal meer nuchter. 
Hij kocht die beste haas. De stroper ging dadelijk 
terug naar zijn huis. De handelaar ging met de 
haas naar de Ploeg om zijn collega’s te laten zien 
wat hij gekocht had. Die bekeken en bevoelden de 
haas eens goed en kwamen tot de ontdekking dat 
de haas eigenlijk maar een vel was, opgevuld met 
oude lappen en weer netjes was dichtgenaaid. De 
koopman was woedend en ging direct richting Apel-
doorn, maar de stroper was in geen velden of we-
gen meer te vinden, die zat allang thuis. 
 
We gaan nu verder de Vlijtseweg op, op de hoek, 
nu parkeerplaats van het Roburterrein kon men 
vroeger in de wei allemaal bordpapier zien liggen, 
dat daar lag te drogen. Een eindje verder lag de 
papierfabriek “Stinkmolen”. Links staat nog een ou-
de lindeboom. Eigenaar van de fabriek was familie 
van Delden, die hadden toen het grootste bedrijf 
van Apeldoorn. Daarnaast ook nog een grote boer-
derij met zo’n 50 werknemers. De boerderij is afge-
broken toen het voetbalveld van Robur is aange-
legd. De gronden van de familie van Delden lagen 
langs de Vlijtseweg over het kanaal in ’t Schoon-
broek en Moerbos. Bij Moerbos lag het lom-
pengat. Vroeger werden nog weleens lompen 
gebruikt voor de papierfabricage. In dit lompengat 
werden de lompen gewassen en gedroogd. Door 
dat verwerken van die lompen stonk het weleens, 
vandaar de naam “Stinkmolen”. 
 
We gaan Vlijtseweg richting Apeldoorn. Links al die 
gronden van de familie van Delden, rechts de Grift 
die niet meer te zien is, gerioleerd, waarin de fami-
lie van Delden een waterrad had om de fabriek te 

laten draaien. We zijn nu bij de Zwitsal, waar vroe-
ger een boomkwekerij was van K. van Es en Zonen. 
Een groot bord stond tegenover de Koperpletterij 
van Heus. Van Es had ook nog een kwekerij aan de 
halve Maanweg waar Vorderman gevestigd is. Twee 
mannen uit Elspeet hebben hier jaren gewerkt en 
kwamen elke werkdag op de fiets naar de kwekerij. 
De laatste eigenaar was een meneer Brusse. 
J.Dijkhof heeft er ook vele jaren gewerkt. In een 
hoek van de kwekerij was er nog een man die zijn 
beroep als wagenmaker uitoefende. Hij heette van 
Beek. Zijn vrouw was afkomstig van de Papegaai, 
een Veldwijk. 
 
Albert en Riek kwamen nog wel eens logeren uit 
Soest bij van Beek en gingen dan ook naar de 
Nachtegaal en Papegaai. Op een dag gingen Albert 
en Marten een eindje lopen, de Oude Beemterweg 
op en ineens kwam daar een tractor aan voor de 
firma van Assen. Gait moest het nog leren om met 
zo’n tractor om te gaan. Albert en Marten kwamen 
erbij en moesten dat monster eens goed bekijken. 
Gait kreeg een paar aanwijzingen van de monteur 
en moest toen maar eens gaan rijden. En hij reed 
er zo mee weg. Hij draaide ergens op de weg en 
kwam heelhuids terug. Albert en Marten waren he-
lemaal beduusd dat die jongen het zo snel onder de 
knie had om een trekker te besturen, want Gait had 
niet gezegd, dat hij eventueel wel begrepen had, 
wat de monteur had gezegd. Geen wonder dat Al-
bert en Marten zo beduusd waren vooral Albert, die 
was altijd met paarden omgegaan bij de Oranjes. 
Ik meen te weten dat dit in 1950 gebeurd is, dus al 
30 jaren trekkers in gebruik. Maar daarvoor vanaf 
1932 een loonbedrijf met paarden. Al met al in 
1982 wel een loonbedrijf van van Assen dat 50 jaar 
bestaat. 
 
Dit is dan de 13e wandeling en de 25ste aflevering 
en zijn we uitgewandeld en maar hopen dat Frits of 
Zoete of anderen ook eens een stukje schrijven. 
Mocht Frits nog niet klaar zijn met zijn onderzoek 
naar de oude cultuur, dan zal ik nog eens zoeken 
naar gegevens. Voorlopig een ieder bedankt voor 
de reacties. 

De stinkmolen geschilderd door Gradus Ten Pas 1896, CODA 
museum Apeldoorn. 
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Winterwan-
deling geor-
ganiseerd 
door Aktief 
Ons Huus-
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ZijActief De Vecht 

 
Op 13 februari presenteert Rien Mouw een dia klankbeeld met als titel: “Zwerven over de Veluwe”. 
 
Door middel van een professioneel digi-
taal klankbeeld maakt u samen met Rien 
Mouw een onvergetelijke tocht over de 
Veluwe. 
Tijdens de presentatie heeft u geen last 
van storende donkerpauzes maar vloeien 
de beelden langzaam in elkaar over, 
waardoor u vaak 2 beelden tegelijk ziet 
die prachtig in elkaar overlopen. 
De live vertelling van Rien Mouw is boei-
end van begin tot eind. Hij heeft een ech-
te "vertelstem". U kunt zijn prachtige en 
vaak spannende verhaal dan ook moeite-
loos volgen. 
Het dia klankbeeld is zeer afwisselend. 
Alle jaargetijden komen voorbij. Winter, 
met o.a. dieren in een besneeuwd bos en 
kruiend ijs langs de Randmeren. Met bij-
behorende muziek en natuurgeluiden. 
Lente, met prachtige landschappen, bloemen en jong wild. Herfst, met een spannend verhaal over de 
edelhertenbronst, compleet met beelden en geluiden van burlende en vechtende herten. 
Een absoluut hoogtepunt van de presentatie is een bezoek aan een aantal, nog op een bijzondere ma-
nier levende, oude Veluwenaren. 
Rien Mouw maakt u deelgenoot van hun leven zonder deze mensen bespottelijk te maken. Hij komt 
veel bij hen over de vloer en heeft grote bewondering voor hun levenswijze. Hij maakt er vaak heel 
bijzondere dingen mee. 
|Aanvang 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee. 
Locatie Zaal de Groot 
We zien u graag op deze avond, introducees zijn welkom. 
 
Groetjes Janny 

* redactie: Anselm Grün, OSB (Junkershausen, 14 januari 1945) is een Duitse Benedictijnerpater, 
schrijver van spirituele boeken, referent in spirituele thema’s, geestelijk verzorger en cursusleider voor 
meditatie- en contemplatieve trainingen. Wikipedia. 

Een van de levenslessen uit het klooster is eenvoud. Eenvoud is in onze tijd ver te zoeken. Naast het 
vele om te hebben, is er ook vaak een gevoel dat er veel ‘moet’. Volgens Anselm Grün* zijn we in onze 
tijd op haast alle terreinen van het leven de juiste maat verloren. Kun jij 
goed grenzen aangeven in de zin van kiezen voor de goede maat van activi-
teiten, werk, Facebook, eten en drinken? Probeer je te leven naar wat ge-
zond voor je is? 
Andere levenslessen van het klooster zijn: aandacht, duurzaamheid, dank-
baarheid. Spreekt je dit aan? Dan zijn we op zoek naar jou! Ben je tussen de 
25 - 50 jaar en lijkt het je leuk om hierover van gedachten te wisselen, 
schuif dan aan voor een gesprek. Opgave van te voren is niet nodig. Eerst 
volgende keren zijn: 14 februari en 21 maart om 20.00 uur in de zaal naast 
de Wilhelminakerk, Beemterweg 7. Info mogelijk bij  
 
jolanda.al@xs4all.nl 
 
Graag tot ziens! 
ds. Jolanda Al-van Holst   Wilhelminakerk 

Levenslessen uit een klooster 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Junkershausen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/14_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Contemplatie
mailto:jolanda.al@xs4all.nl
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Kerkdiensten  

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Scriba: Marie Koetsier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte Broek-
land, 
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. 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zondag 3 februari Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 9 febr  Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 17 febr Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 23 febr Woord en Communieviering met pastor I, Kantoci 
Zondag 3 maart  Woord  en Communieviering met pastor W Vroom 
Aswoensdag 6maart een viering om 9.00 uur met pastor Sebastian 
Zondag 9maart Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
zondag 3 febr  Het H Vormsel met mgr Hoogeboom en W. Vroom 
zondag 10 febr  Eucharistieviering met  pastor J.Oude Vrielink  
zondag 17 febr Eucharistieviering met pastor Oude Vrielink 
zondag 24 febr. Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zondag 3 maart Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Aswoensdag om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
 
Wij hopen u te mogen begroeten bij vieringen die u aanspreken 
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 
 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Februari 2019: 
 

03 febr.   10.00 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst ,  
       m.m.v.koor Inspiration uit Terwolde 
10 febr.  10.00 uur  Dienst met Ds. C.E.Lavooij, Vaassen 
17 febr.  10.00 uur  Dienst met Dhr. G.R. Bloemendal, Apeldoorn  
24 febr.  10.00 uur  Dienst met Ds. Alma, Veenendaal 
03 maart  10.00 uur  Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe, viering H.A.  

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus” 

ONS HUUS   
En het is alweer februari 2019. Het vriest, er is al sneeuw gevallen; wie weet kunnen we  ook weer op 
het kanaal schaatsen binnenkort.  
Bij het dorpshuis hebben we binnenshuis weer een aantal activiteiten voor deze maand.  
 

Dinsdag 5 en 19 februari: Klaverjassen 
Dinsdag 5 februari: Ouderensoos met liedjes uit de oude doos 
Woensdag 6 en 20 februari: Breicafé 
Vrijdag 15 februari: Rock Solid 
Woensdag 20 februari: BBvBB  Herhalingscursus AED 
Donderdag 21 februari: Ledenvergadering Oranjevereniging 

 
NIEUW:  Op dinsdag 26 februari, 26 maart en 30 
april organiseren we samen met Artpub  een aantal  
“Dikke Dames” schilderworkshops in Ons Huus. Bij vol-
doende deelname volgen er uiteraard meerdere data! 
Leuk voor een gezellig avondje met vriendinnen, buur-
vrouwen, collega’s of vrijgezellenfeest! Het onderwerp 
voor 26 februari is "Jolige Dikke Dame” 
Hieronder een paar voorbeelden om een idee te krijgen 
wat er zoal geschilderd wordt tijdens zo’n workshop. 
Opgave en nadere info via de website www.artpub.nl 
 

Woensdag 27 februari Stamppot eten. 
 
Ben kookt weer heerlijke stamppotten boerenkool, hutspot en zuur-
kool. Uiteraard zijn er ook gehaktballen, worst, spekjes en zuren.  
We willen graag weten hoeveel aardappelen er geschild moeten 
worden. Geeft u zich daarom op voor 24 februari.  
Vanaf 16.30 uur inloop, start buffet 17.30 uur.                   
 
De kosten € 10,00 p.p. voor stamppot incl. een kop koffie/thee na 
afloop. Kinderen t/m 12 jaar € 7,50 
Opgave kan via mail: benkerkstra@gmail.com, via telefoon 06 – 2728 4949 of loop even binnen bij Ons 
Huus. 
 

Noteer ook alvast in uw agenda: 
Dinsdagmiddag 5 maart: Ouderensoos, dhr. Vegter vertelt over zijn reis naar Mongolië. 
Zaterdag 23 maart: Liedjesavond georganiseerd door de Oranjevereniging. Een gezellige avond met een 
hapje, een drankje, een praatje, een dansje. 
 
Huishoudelijke mededeling: 
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de ca-
fetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken) van Ons Huus 
 
Openingstijden in het winterseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 
Dinsdag vanaf 19.00 uur 
Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en vanaf 19.00 uur 
Donderdag vanaf 19.00 uur 
Vrijdag afhankelijk van activiteiten 
Zaterdag en Zondag vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur 
 
Cafetaria geopend: Zaterdag en Zondag van 17.30 uur tot 19.00 uur 
 
Eetcafé geopend: Zaterdag en Zondag van 17.30 tot 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.) 

http://www.artpub.nl
mailto:benkerkstra@gmail.com

