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PCBO De Diamant 1
Van onze directie
Op dit moment zitten we aan het einde van het schooljaar. We zijn
druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. We
krijgen er een leerkracht bij en ook op de BSO hebben we nu twee
juffen. Op dit moment zijn we ons kunstproject aan het afronden. De
kinderen hebben er heel veel van geleerd, er zijn prachtige kunstwerken gemaakt en ze hebben kunst verkocht in hun eigen online winkeltje. We sluiten het project af met een eigen museum op school
waar iedereen mag komen kijken. De komende tijd gaan we nog met
de kinderen de avondvierdaagse lopen en zijn er ook al voorbereidingen getroffen voor het Oranjefeest. Binnenkort krijgen ook alle kinderen hun portfolio mee waarin ze kunnen laten zien hoe hard ze gewerkt hebben en hoeveel mooie dingen ze geleerd hebben dit jaar.
Ook het oefenen van de musical is in volle gang, dat wordt weer een
spektakel. Tot slot nemen we afscheid van groep 8 en is er voor iedereen een welverdiende vakantie.
Dan wens ik u allemaal alvast een mooie zomer toe.
Een zonnige groet,
Anneke Kamps, Locatieleider de Diamant-Beemte

Nieuws uit groep 1/2

Groep 1-2 is op dit moment nog hard aan de slag met het thema Kunst. Wegens groot enthousiasme
hebben we het thema nog niet afgesloten maar hebben we nog twee kunstenaars behandeld; Vincent
van Gogh en Keith Haring. Wat zijn er weer prachtige dingen gemaakt! De expositie begint steeds meer
vorm te krijgen en de school lijkt al een echt museum. Heel erg leuk!

Zie verder pagina:15
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

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

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

Agenda
7-7

Fiets/autopuzzeltocht

10/11/12-8

Oranjefeest Beemte Broekland

21-9

Muzikale bingo avond Aktief Ons Huus Groep

28-9

Toertocht Oldtimer Club Beemte Broekland
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WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, 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 telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet.

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Beste lezers,
Wat komt er weer een mooie tijd aan! Volgens de berichten krijgen we zelfs een hittegolf. De meeste
mensen kijken uit naar de vakantie. Heerlijk lekker even erop uit of lekker thuis genieten.
Deze zomer is er in onze buurtschap ook nog voldoende te doen. U kunt meedoen aan de fiets-/
autotocht op 7 juli georganiseerd door de Aktief Ons Huus Groep. En natuurlijk niet te vergeten ons
Beemterfeest komt er weer aan. Dit jaar geen Zomer in Gelderland meer, maar laten we er weer een
geweldig feest van maken. Dit jaar mag je al vanaf 14 jaar meedoen met de zeskamp. Dus hopelijk
weer wat nieuwe aanmeldingen. Lees verderop in deze Ratelaar hoe je je kunt aanmelden.
De Zomer in Gelderland komt op 23 augustus in Emst. Gaan we als winnaars van vorig jaar Emst nog
aanmoedigen? Verzamelen bij het Dorpshuis en gezellig op de fiets samen naar Emst. Het zou mij wel
een leuk idee lijken. Jullie ook?
Na de vakantie dan is er op 21 september een Bingo in het Dorpshuis met een muzikale twist. Geeft u
allen op, vol is vol! En er zijn leuke prijzen te winnen. Vol enthousiasme wordt er gewerkt aan de
voorbereidingen.
In de maand augustus verschijnt er geen Ratelaar. Heeft u nieuws voor de volgende Ratelaar in september, stuur dit dan voor 15 augustus naar ons toe.
Ik zou zeggen een fijne vakantie allemaal! En heel veel leesplezier.
Groeten namens de redactie,

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Bij de lezer 2019
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

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 augustus 2019 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar
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Buurt- en Belangen Vereniging Beemte Broekland
DRIEHOEK STADHOUDERSMOLEN/KANAAL NOORD
Zoals iedereen wel kan zien word op dit driehoekje veel groen afval gestort door het waterschap en de
gemeente. Dit is niet mooi binnen komen in Beemte Broekland.
Nu zijn we ondertussen al in gesprek geweest met een persoon van de gemeente die ons kan helpen
om dit stukje mooi en gezellig te maken.
Wij hebben onder andere gesproken over plaatsen kunstwerk (zie foto) picknick banken een boom, een
heg rondom de picknick plek, wilgentenen hut voor kinderen om in te spelen.
En een steiger te plaatsen voor de kanovaarders en vissers en de zwemmers onder ons.
Nu is het wachten op de vergunning en dan kunnen we verder met het project. Heeft u als buurt bewoner ook nog leuke tips stuur ons dan een mail naar bb.beemtebroekland@gmail.com
GELUID SENSOREN
In de omgeving van Apeldoorn en buiten gebieden hebben ze geluid sensoren geplaatst,
Misschien is het u al opgevallen maar in de Beemte is er ook één geplaatst aan de Beemterweg net
voordat je het viaduct over gaat naar De Vecht.
LED VERLICHTING
Ze zijn erg bezig om overal led
verlichting in de lantaarn palen te
plaatsen, binnenkort in juli/aug is
de omgeving aan de Wikkeweg en
Veenhuizerweg en Deventerstraat
aan de beurt daar valt dus ook een
stukje Beemte Broekland onder.
AFVAL
Zoals bij ieder al wel bekend zijn er
grote veranderingen gaande in het
afval. In april hebben wij een bijeenkomst bij gewoond waar u in de
ratelaar van april al een hoop over
heeft kunnen lezen. In de omgeving zuid zijn de veranderingen al
begonnen. In het najaar is het
noorden aan de beurt waar onder
dus ook Beemte Broekland. Er komen bij “Ons Huus” ondergrondse
containers te staan, maar dat is
momenteel de enigste plek in de
Beemte waar de containers komen
te staan. Wij zijn bezig om ook nog
op een andere plek in de Beemte
een ondergrondse container te realiseren aan de andere kant van de
snelweg richting de vecht. Wij houden u hier zeker van op de hoogte.
Dit is het kunstwerk dat geplaatst
gaat worden op het driehoekje.
U bent ze vast wel eens tegen gekomen in de gemeente Apeldoorn.’
En nu hopelijk ook één in Beemte
broekland.
Buurt- en Belangen vereniging Beemte Broekland
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Zomergroet van het dorpshuisbestuur
We schrijven 17 juni 2019, een heerlijke zomeravond zoals we die
lang niet gehad hebben. Het geeft een soort van vakantiegevoel en
ook voor ons als bestuur komt de vakantie in zicht. De meeste lopende zaken worden afgerond zover als mogelijk is.
In juni hadden we nog een kwartaaloverleg met de Buurt en belangenvereniging. Ook stond er nog een overleg met de gemeente
Apeldoorn in de agenda over het plaatsen van ondergrondse containers en moesten de puntjes op de i worden gezet van het plan
van aanpak van het terras en het plein aan de achterzijde. Over al
deze zaken gaan we u in een volgende Ratelaar meer vertellen.
Voor dit moment houden we het kort: we wensen u een fijne zomer
met voldoende zon en regen en regelmatig een ijsje of drankje bij Ben op het terras. In augustus vergaderen we niet maar u mag ons natuurlijk altijd mailen met vragen, weetjes, ideeën of wat dan ook.
Ons emailadres is onveranderd: infodorpshuisbb@gmail.com.
Tot ziens in Ons Huus,
Arnold, Henk, Martine en Mettie

Beheerder Ons Huus
ONS HUUS
De zomer is begonnen! En hiermee komen ook de vakanties dichterbij.
Wij hebben nog een aantal activiteiten voor juli en augustus op de agenda staan.
De dames van het brei- en haak café breien en haken de zomer rustig door ☺
De jaarlijkse fiets-/auto puzzeltocht vindt dit jaar plaats op zondag 7 juli.
Op woensdag 17 juli wordt de musical van de basisschool ter ere van het afscheid van groep 8 opgevoerd.
Dinsdag 27 augustus is er weer een “Dikke Dame” schilderworkshop verzorgt door ArtPub. Het thema
is “Jolige Dikke Dame XL”. Opgave kan via de website www.artpub.nl
Zaterdag 31 augustus Fokvee dag
.
En dan zit de zomervakantie er al weer op………
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer!
Graag verwelkomen wij jullie voor een hapje, drankje of ijsje op ons terras ☺
NIEUW:
In het winterseizoen, op elke 3de vrijdag van de maand, gezellig bijpraten onder het genot van een
lekkere maaltijd. Nadere informatie volgt in de Ratelaar van september.
We starten op vrijdag 18 oktober.
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk!
Tot ziens in Ons Huus!

Ben & Gina Kerkstra Tel. 06 27284949

Het dorpshuis is wegens vakantie gesloten:
Vanaf maandag 5 augustus t/m donderdag 15 augustus.
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PCBO De Diamant 2
Nieuws uit groep 3/4
Logeetjes op school

Ineens stond er bij juf Eliza op de samenwerkplek
een broedmachine met een aantal eieren erin. De
moeder van Noor had deze hier neergezet. Iedere
dag gingen we meerdere keren kijken of er al kuikentjes uit de eieren kwamen, maar het duurde
heel lang. Toen we na een weekend weer op
school kwamen, had de moeder van Noor gezorgd
voor een bak met water, voer en een warmteplaat. Hierin zaten 5 kuikentjes. We hadden ook
nog 2 eieren in de broedmachine liggen en die
kwamen een dag later ook uit. Zo leuk. Er was 1
kuikentje dat niet zelf uit zijn eitje kon komen,
dus hebben de juffen hem een klein beetje geholpen. Toen hadden we dus 7 kuikentjes in de bak.
Ze zagen er zo schattig en donzig uit. Nog net
voordat ze weer met de moeder van Noor mee
terug naar huis gingen, hebben we beschuit met
muisjes gegeten en mochten een paar kinderen
zelfs een kuikentje vasthouden. Hoe lief?! We hopen dat ze mooie sterke kippen worden.

Mama van Noor, Bedankt dat ze even bij ons op school mochten logeren!
Boomwhackers
Juf Ellen had van haar eigen school plastic buizen meegenomen, Boomwhackers. Hiermee kun je geluid
maken. Iedere buis heeft een
eigen toon. Op het digibord
was een filmpje te zien met
daarin allemaal verschillende
noten. Een cowboy op een
hobbelpaard ging op de juiste
maat over de noten heen. Als
hij op jouw noot sprong,
moest je met je buis op je
been of je handpalm slaan. Zo
hebben we samen het lied “O
Susanna” gespeeld. In het begin was het best moeilijk,
maar de juf zei een paar keer
de noten hardop en toen lukte
het. We mochten verschillende noten spelen. Dat was echt
supertof!
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PCBO De Diamant 3
Nieuws uit groep 5/6/7/8

Ookal waren er de afgelopen maand weinig activiteiten
buitenom het reguliere lesprogramma, toch zijn we erg
druk geweest met elkaar. We nemen u ook deze maand
graag mee in het schoolleven van onze groep. Deze weken staan o.a. in het teken van de laatste cito-ronde van
dit jaar. Rekenen, begrijpend lezen, (werkwoord)
spelling, Avi en DMT komen allemaal nog één keer voorbij.
Op de middagen zijn we intensief aan de slag geweest
met ons kunstproject. We zitten nu in de afrondende
fase. Onze stukken moeten een plek krijgen in ons museum en dan kunnen belangstellenden komen kijken
naar het resultaat.
Naast ons kunstproject hebben we ook nog een atelier
gehad. Dit keer stond alles in het teken van kunst. Zo
kon je bv. ‘De schreeuw’ namaken met een foto van jezelf, was er een echte kunstenaar die met de kinderen
kwam schilderen en kon je een kunstwerk maken met
tape of paper-art. Hier zijn ook veel mooie dingen gemaakt voor in ons museum.
Tevens zijn we gestart met het oefenen voor de eindmusical van groep 8. Wat kent iedereen de liedjes al goed
na amper 3x oefenen. Dit belooft wat voor de opvoering.
Nogmaals de datum: Woensdagavond 17 juli. Vergeet
het niet! Groep 8 gaat komende week beginnen aan de
posters en de uitnodigingen (zie ook de bijdrage van onze groep 8 redactie).

Ook hebben we afgelopen week nog een cadeautje gemaakt voor vaderdag. Alle papa’s worden verwend met ‘De sleutel tot ons hart’. Wat kunnen de kinderen op een mooie manier vertellen waarom
hun papa de beste, leukste, liefste, sterkste of stoerste is. Kippenvel!
Tot slot kijken we alvast even vooruit naar wat er nog gaat komen... Wij gaan langzaam naar het
eind van het jaar, maar onze stagejuffen
ook. Jammer genoeg gaan we deze maand
afscheid nemen van juf Daniëlle en juf Ellen. We vonden het leuk dat jullie bij ons
waren. We hopen dat jullie het fijn hebben
gehad bij ons en heel veel geleerd hebben.
We wensen jullie heel veel plezier bij jullie
volgende stage. Bedankt voor alles en heel
veel succes!
We hopen op heel veel mooi weer, zodat
we nog een paar keer lekker buiten kunnen
lezen en werken, eind juni krijgen we onze
portfolio’s mee, is er de avond wandel-4daagse, zijn er voor de laatste keer portfolio-gesprekken, krijgt groep 7 een voorlopig vo-advies, oefenen we ondertussen
hard voor de musical, is er onze groep 8
activiteit, volgt op 16 juli de opvoering van
onze musical in “Ons Huus” en ruimen we tot slot alles op, zodat we schoon de vakantie in kunnen
om vervolgens 6 weken later op maandaag 3 september opgeruimd weer te kunnen beginnen aan
een nieuw schooljaar met weer nieuwe activiteiten en een nieuwe groep 8 redactie.
Tot een volgende Ratelaar!
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PCBO De Diamant 4
Onze groep 8 redactie
En zo zitten we alweer aan het eind van het schooljaar. Nog heel even en dan zit het erop voor Julia en
Senna. Samen hebben zij dit jaar de groep 8 redactie
gedraaid. Het was niet altijd makkelijk om weer een
nieuw verhaaltje te verzinnen, maar ze zijn er toch
iedere keer weer in geslaagd. We hopen dat iedereen
erg heeft genoten van hun aandeel in de Ratelaar.
Waarschijnlijk zal dit hun laatste bijdrage zijn. Leest u
dus nog één keer wat zij met u willen delen. Hierna
dragen zij het redactiestokje over aan de komende
groep 8. Ook zij zullen hun best gaan doen om u iedere Ratelaar weer mee te nemen in hun schoolwereld.
Julia en Senna, wij willen jullie bedanken voor jullie
aandeel in de Ratelaar en we wensen jullie heel veel
plezier op het VO.

Van onze groep 8 redactie
Kunstweken
We hadden de laatste weken de kunstweken. Elke groep had 2 kunstenaars. Groep 1 en 2 hadden Pieter Mondriaan en Wassily Kadinski.
Groep 3 en 4 hadden Keith Haring en Andy Warhol. Groep 5 en 6 hadden Vincent van Gogh en Joan Miro. Groep 7 en 8 hadden Pablo Picasso en Henri Matisse. Elke groep moest een verschillend kunstwerk
maken.
Gemaakt door Senna

Musical “De trein”
Dit jaar hebben we de musical “De trein, mis 'm niet!” Groep 5/6/7/8 en de juffen doen mee. We zijn
al druk bezig met het oefenen van de leuke musical, iedereen vindt het erg leuk! Er zijn heel veel rollen, bijvoorbeeld Julia is mama Baretti en Senna is Kips. Dat is groep 8 en groep 5/6/7 en de juffen
hebben ook nog hele leuke rollen. De musical is op 17 juli, het is in Ons Huus. ''in ons huus?'' Nee niet
in ons huis maar in Ons Huus het dorpshuis van de Beemte waar wij ook altijd gymmen. ''Oh!!!''’ Wij
hebben er allemaal super veel zin in! En we hopen jullie ook!
Gemaakt door Julia en Yazz
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Oranjevereniging Beemte Broekland, nieuw
In het programma voor het Oranjefeest 2019, dat elders in deze editie van de Ratelaar
te vinden is, staan twee ‘nieuwe’ onderdelen:
Buurtborrel – Pré-party
Tijdens het Oranjefeest, op vrijdagmiddag 9 augustus, wordt dit jaar voor de eerste
keer een buurtborrel georganiseerd.
Voor alle feestgangers die niet meer kunnen wachten starten we om 17.00 uur met de
buurtborrel, na afloop van de 50+ middag.
Iedereen; jong, oud, boeren, burgers en buitenlui is welkom om gezamenlijk het feestweekend af te
trappen.
De muziek wordt verzorgd door de OVBB.
Ook aan de inwendige mens wordt deze middag gedacht; Joost Jansen zal weer een heerlijke Beemter
-plate verkopen.
Gatgraven 2.0
Een herintroductie van het Gatgraven, maar dan een upgrade naar een 2.0 versie! Het zal plaatsvinden op zaterdag 10 augustus om 15.00 uur, in plaats van de kraanwedstrijd. Zo krijgt meer mensen
kans om niet alleen toeschouwer, maar ook deelnemer te zijn aan de zaterdagmiddag activiteit.
Trommel vrienden, familie, buren en/of kennissen op en vorm een team van drie personen. Vooraf
opgeven via de website van de OVBB is aan te bevelen: De eerste inschrijvingen zijn al binnen! Op de
website kan je tevens de regelementen vinden.

Kinderspelen 2019

Ha jongens en meisjes
uit Beemte Broekland
en omstreken
Gaan jullie mee naar
het wilde westen?
Het is alweer bijna zomer en dan is het weer Beemterfeest! Het
hele weekend kermis en natuurlijk een gezellige kindermiddag op
zaterdag 10 augustus.
Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn om 14:00 uur welkom op het
feestterrein, dan gaan we er een wilde middag van maken.
Tot zaterdag 10 augustus!
Groetjes Commissie Kinderspelen

Wilma Ganzevles, Lianne Hopman, Marianne ten Voorde, Eline Huis in ’t Veld,
Sharon Slijkhuis, Gera Pannekoek, Marloes Hak
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De mooiste plaats in Gelderland 2018
Beste Buurtbewoners, van de mooiste plaats in Gelderland
In navolging op de zomer in Gelderland wat ons tot mooiste plaats van Gelderland 2018 heeft gebracht,
gaat het dit jaar iets anders wat de jurering betreft.
Reinoud van Assendelft de Coningh die het de laatste jaren heeft gedaan komt in het programma van
2019 niet meer terug.
Daarvoor in de plaats gaan enkele
personen van de omroep jureren
voor het geld bedrag, en daar boven op komen er punten bij van
de plaatsen die gewonnen hebben
de laatste jaren.
De medewerkers van de omroep
gaan over de centen verdeling
Tenminste 300 personen op het
plein is Max. 250 euro
Een mooie parade Max. 250 euro
Een mooi decor en aangekleed
publiek Max. 250 euro
En een spel wat goed gespeeld
gaat worden ook Max. 250 euro
Wij als winnaar van 2018 mogen
ook mee doen dit jaar wat de jurering betreft. Elke dag als de uitzending bijna is afgelopen zullen de coaches van de afgelopen jaren
worden gebeld en in beeld gebracht worden voor de punten.
Het gaat als volgt (daar kan nog iets in veranderen) je mag maximaal 100 punten in zijn totaal geven per wedstrijd, per plaats, per coach,
alle zes dorpen/plaatsen kan dus Max. 600
punten totaal opleveren. De punten worden
gegeven voor de parade, hoe het publiek uitgedorst is, en hoe de sfeer is, en aan het eind
van de uitzending worden de punten opgeteld,
en komt er een dag winnaar uit.
Het hele spektakel begint op 5 augustus en
eindigt op 30 augustus in Laag Soeren waar
dan bekend gaat worden wie zich de titel van
mooiste plaats van Gelderland 2019 mag noemen.
Het is nog niet goed uit te leggen hoe het allemaal in zijn werk gaat, dus ik zou zeggen stem
tegen die tijd af op omroep Gelderland en beleef het allemaal weer mee.
Met vriendelijke groet
Frits Bouwmeester
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Oranjevereniging Beemte Broekland

9 - 10 en 11 augustus
programma 2019
VRIJDAG 9 AUGUSTUS
14.00 UUR

17.00

UUR

Opening met het Wilhelmus
Seniorenmiddag m.m.v. ‘Wibo Westra’ en ‘Wiesels Delight’
Buurtborrel

20.00 UUR

Feestavond m.m.v. Radio Rave (DJ Barry Paf en DJ Menno
de Boer) & DJ Bart

01:00

Einde feestavond

UUR

ZATERDAG 10 AUGUSTUS
09.00 UUR

Ontbijt in de tent

09.45 UUR

Start optocht

14.00

UUR

Kinderspelen

15.00

UUR

Gatgraven 2.0

20.00 UUR

Feestavond m.m.v. ‘Party Criminals’

01:00

Einde feestavond

UUR

ZONDAG 11 AUGUSTUS
11.00 UUR

Kerkdienst in de feesttent

13.30 UUR

Zeskamp

16.00 UUR

Feestmiddag m.m.v. ‘DJ Remco’

20.00

Einde feestweekend

UUR

ALLE DAGEN KERMIS | GRATIS DRAAIMOLEN | BUITENTERRAS WWW.OVBB.NL
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Brede school Antonius De Vecht
De kinderen van groep 456 van de Antoniusschool zijn naar aanleiding van een project over ridders en
kastelen op bezoek geweest bij kasteel Cannenburgh. Daar hebben de kinderen een rondleiding gehad
door het kasteel.

Kasteel Cannenburgh
We zijn met groep 4/5/6 naar
kasteel Cannenburgh geweest.
We zijn eerst in de ontvangstzaal geweest. We zijn daarna
naar de kelder gegaan. En toen
in de eetzaal waar alle kinderen
gingen eten. Daarna in de keuken waar allemaal kruiden waren. Ook was er een vogeltje
die van zijn stokje afviel als er
een slechte stof ontstaat. En er
was ook nog een deur in de
keuken waar het dienstmeisje
de trap opging naar boven naar
de slaapkamer van de prinses.
Daarna gingen we naar de slagerij. Daar zaten stokken aan het plafond vast, waar ze vroeger het vlees
aanhingen. Er was ook nog een deur, daar kon je zo naar buiten kijken en je kon geen stap zetten als je
de deur had open gedaan, want anders viel je in het water, want daar kwam altijd het bootje met het
vlees. We gingen ook
naar de slaapkamer.
Daar zagen we een bed,
die was kapot gegaan
toen sinterklaas bij het
kasteel logeerde. Toen
moest die hersteld worden. Jongens hadden
vroeger nog een rokje
aan, omdat ze anders
niet zelf naar de wc
konden. We zijn ook
naar de plonsplee gegaan. Al het poep en
plas ging in de gracht.
Daarna gingen we naar
de ruimte waar de jagers altijd gingen overleggen wat ze hadden gevangen. Ze gingen ook bier en wijn
drinken. Er hingen dode koppen van dieren in de ruimte. We zijn in een grote eetruimte geweest. Daar
at de koning vroeger. De gasten die daar op bezoek kwamen mochten daar soms ook eten. Soms de kinderen ook. Ze mochten niks zeggen, alleen als ze werden aangesproken door de gasten of de koning.
Daarna gingen we naar buiten foto’s maken. Toen gingen we terug naar school.
Thije groep 6
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Brede school Antonius De Vecht

Afscheid Juf Ellen Antoniusschool

Ellen de Haan heeft na drie en een half jaar afscheid genomen van de Antoniusschool in
de Vecht. Ze heeft voor veel leuke dingen gezorgd en daarom was er ook een groot afscheidscircus georganiseerd. We begonnen met de voorbereidingen met de acts oefenen, boodschappen halen, hapjes maken en daar was de catering druk mee bezig. In
het circus waren leuke acts te zien zo als clowns, acrobaten, dierentemmers, en een
paardenact van de juffen. Aan het einde van het circus kreeg juf Ellen nog een cadeau.
Het was een boom met een zelf getimmerde plantenbak met de namen van alle kinderen. Van juf Ellen zelf kregen wij een schilderij met een leuke tekst en er zou een ijskraam komen, zodat we allemaal een ijsje konden eten, maar dat ging helaas niet
door. Dus die hebben we nog te goed. Gelukkig waren er nog wel lekkere hapjes. ’s
Middags was er nog een receptie voor de ouders en juffen.
Wij bedanken juf Ellen voor de leuke schooljaren en het plezier met haar. Groetjes de
leerlingen van de Antoniusschool
Gemaakt door: Marinde Kremer, Sharon Nieuwenhuis, Loes Overvelde en Senn De
Groot

Schoolkamp

Het was maandag 6 mei toen groep 7/8 van Antoniusschool de Vecht
op schoolkamp ging. We gingen naar kamp de buiteling in Wenum
Wiesel. Toen we daar aankwamen kregen we een uitleg en mochten
we de slaapkamers bekijken waar we gingen slapen. We aten met z’n
alle en daarna gingen we boodschappen doen. We kregen allemaal 50
cent om iets origineel te kopen en te presenteren. De rest van de dag
hebben we een beetje gechilld. ’s avonds hebben we gebarbecued.
Dit is gemaakt door Indy en Lente

SCHOOL VOETBAL
DE JONGENS VAN DE ANTONIUS
EN WE ZIJN 5 DE GEWORDEN VAN DE 13 TEAMS DAT VINDEN
WE KNAP.
WE MOESTEN TEGEN DE HIETWEIDE O-1 VELOREN TEGEN OASE
2-O GEWONNEN EN TEGEN KOPPERMOLEN 2-2.
SJABLOOMS 2-1 VERLOREN EN TEGEN MARTINUS BUSSLOO 3-0
GEWONNEN .
DE WINGERD 2-1 GEWONNEN EN IN DE HALVE FINALE TEGEN
DE ZAAIER 6-1.
DAARNA GINGEN WE BLIJ NAAR HUIS.
EINDE
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Oranje Vereniging Beemte Broekland

Zeskamp 2019

CVOVBB
Commissie Volkspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland

Zondag 11 augustus 2019.

Hallo sportievelingen,
Ook deze zomer zijn wij er weer bij! Na een aantal keer vergaderen hebben we diverse leuke spellen bedacht voor de deelnemers. We hebben er weer een mooi spektakel van gemaakt.
Geef je snel op voor de Volksspelen in Beemte Broekland en mis dit spektakel niet.
Opgeven vóór 5 augustus a.s. via de website www.ovbb.nl/zeskamp/ . Win met jullie team en krijg een
jaar lang de titel:

‘Winnaar zeskamp 2019 Beemte Broekland’.

Wie wil dat nou niet!

NIEUW in 2019 aanmelden kan dit jaar vanaf 14 jaar!

Dit wel met goedkeuring van je ouders, je doet mee op eigen risico.
Elk team dient een joker in te leveren! De joker kan op een gewenst spel worden ingezet waardoor de punten verdubbeld worden. Het team met de beste/
mooiste joker wint tevens een leuke prijs.
Wij hopen jullie graag te zien op zondag 11 augustus 2019.
De deelnemende teams kunnen zich om 12:30 uur melden op het feestterrein!
De coaches zullen vervolgens instructies krijgen van ons. Om ca. 13:00 uur
barst het spektakel los! De prijsuitreiking zal ca. 18:00 uur plaats vinden, nadat
wij het terrein opgeruimd hebben.
We gaan er weer een gezellige en een sportieve middag van maken!
Tot dan!

De CVOVBB

(Commissie Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland)
Marcel Slijkhuis, Sjoerd Siemelink, Johan Koldenhof, Thijs Ten Voorde, Marco Hendriks, Remco Hendriks,
Eugene Veldhuis en Ronald van Amersfoort.
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Arno Dolman schutterskoning De Vecht!
Afgelopen weekend vonden de
Pinksterfeesten weer plaats in de
Vecht. Dit jaar een beetje anders
van opzet dan ieder van ons gewend was, maar niet minder gezellig! De Pinksterzondagmiddag
was de aftrap met een leuke braderie met kraampjes met van
allerlei etenswaar, van houtgemaakte producten, planten, kleding, een schiettent en één voor
het goede doel, het Prader Willi
fonds. Gezellig voor oud en jong
met een drankje en springkussen. Rond de klok vier begon
diezelfde middag het vogelschieten met een leuk aantal deelnemers en rond een uur of zes was
het toen Arno Dolman die de
romp van de vogel eraf schoot.
Daarvoor hadden Ilse Overvelde
al een vleugel en Walter Overvelde al een kop van diezelfde romp
geschoten. Arno komt de eer toe
van een jaar Schutterskoning van
De Vecht zijn! Bloemen en een vat bier te verdelen hoort ook daarbij. Dj Bart en de band X Plain zorgden voor leuke sfeer in de gezellig ingerichte feesttent op het V en L terrein.
De maandagochtend , Tweede Pinksterdag was het tijd voor het 43 ste familievoetbaltoernooi met dit
jaar 8 teams die om de eer voetbalden. De families P(W)eultjes , Berenschot, Haarman, Klumper,
Overvelde, Drost , Kamphorst en Anders streden om de beker. Om 11.00 startten de poule wedstrijden , met heerlijk weer erbij. Dus was het gezellig druk langs de zijlijn. De finale ging tussen De
Kamphorsten en Anders. Dit jaar ging ( fam?) Anders er met de beker vandoor. Proficiat namens Sv V
en L! Nadien werd er nog lang en gezellig nagebierd in en om de tent. V en L maakt zich nu klaar voor
het volgende evenement, de avond vierdaagse. Start aanstaande woensdag 26 juni bij cafe De
Groot. Voor meer info zie website www.svvenl.nl

55 ste Avondvierdaagse in De Vecht !!
In de laatste week van juni, om precies te zijn van 26 juni t/m 29 juni , organiseert Sv V en L voor
de 55ste keer de avond (wandel)vierdaagse in De Vecht. Vanaf woensdagavond 26 juni 18.30 uur kunt
U inschrijven bij Café de Groot op de kruising in De Vecht en daarna 4 avonden wandelen langs de
mooiste paadjes en weggetjes door de omgeving. Er kunnen 3 verschillende afstanden worden gelopen
nl. de 5, 10 en 15 km per avond. De laatste avond ,zaterdag 29 juni , lopen alle deelnemers dezelfde
route om na de medaille uitreiking gezamenlijk te worden ingehaald door de fanfare . Deze medaille
uitreiking vindt ,net zoals vorig jaar, jaar plaats op het Sportcomplex ’t Hul . Dit om alle deelnemers
eens kennis te laten maken met de voetbalvereniging Sv V en L die de vierdaagse elk jaar weer mogelijk maakt! U kunt onze velden en kantine met jeugdhonk bekijken en het gezellige terras en buitenbar, en zo een idee krijgen wat deze kleine vereniging u te bieden heeft. We hopen met z’n allen dat de
weergoden ons dit jaar opnieuw goed gezind zijn . Na de medaille uitreiking ,vindt het jaarlijkse
“blarenbal” plaats bij Café de Groot met muziek verzorgd door Ben Biesterbos.
Mocht u op een van de avonden verhinderd zijn om te wandelen, zijn dan kan deze avond vooraf worden ingehaald op dinsdag 25 juni. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op www.svvenl.nl of
volg ons op facebook Avondvierdaagse De Vecht.
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Juli 2019:
07 juli
10.00 uur
14 juli
10.00 uur
21 juli
10.00 uur
28 juli
10.00 uur
Augustus 2019:
04 aug.
10.00 uur
11 aug.
11.00 uur
Lokatie: Feesttent
18 aug.
10.00 uur
25 aug..
10.00 uur
01 sept.
10.00 uur

Dienst met Ds. C.M. Baas, Apeldoorn
Dienst
met pastor G.R. Bloemendal
Dienst met Ds.I.M. Bossenbroek-Baller, Uddel
Dienst met Ds. Istvan Thuroczy uit Hongarije
Dienst met Ds.K. Bochanen, Deventer
Dienst met Ds. A.L. Al – van Holst
Dienst met Ds. B.K. Nobel-Ridderikhof, Terwolde
Dienst met Ds. Ds. A.L. Al – van Holst, viering H.A.
Dienst met Ds. L.C. Bulens, Apeldoorn

TENTVIERING OP 11 AUGUSTUS

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457
E-mail:
scriba@wilhelminakerk.com

In samenwerking met de Oranjevereniging Beemte-Broekland en de Roo
ms Katholieke Geloofsgemeenschap de Vecht organiseert de Wilhelminakerk weer een tentviering op 11 augustus
a.s.
De viering wordt gehouden in de feesttent van de Oranjevereniging aan de Beemterweg. De dienst begint om 11.00
uur en u bent van harte uitgenodigd. Na de viering is er gelegenheid elkaar bij een kop koffie of thee te ontmoeten
en voor de jeugd staat de limonade klaar.
Kidskerk
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk
in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk.

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zaterdag 6 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian en R. Dashorst
zondag 14 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede.
zaterdag 20 juli Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
Zaterdag 16 juni Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zondag 28 juli Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
Zaterdag 3 aug. Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 11 aug. Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zaterdag 17 aug met werkgroep
Zondag 25 aug. Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zaterdag 31 aug. Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R. Dashorst
Zondag 8 sept. Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 7 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zondag 14 juli Eucharistieviering .met pastor J Oude Vrielink
Zondag 21 juli Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink
Zondag 28 juli Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R Dashorst
Zondag 4 aug Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 11 aug. Eucharistieviering met pastor H Hermens
Donderdag 15 aug om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 18 aug Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 25 aug. Eucharistieviering met pastoor H Hermens.
Zondag 1 sept Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink
Zaterdag 7 sept om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 8 sept 10 uur klompendienst in de tent met mede-parochianen
wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken en wensen u een fijne vakantie !!!
zondag 11 aug, om 11.00 uur is er in de feesttent op de Beemte een oecumenische viering met Jolanda Al en de pastoraatsgroep het thema is: Goed verbonden??
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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Verslag Sport- en Spelmiddag sv VenL
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Verslag Sport- en Spelmiddag sv VenL
Zeer geslaagde sport- en spelmiddag bij sv VenL
Traditiegetrouw heeft ook dit jaar de sport- en spelmiddag plaatsgevonden bij voetbalvereniging VenL in de
Vecht. Alle kinderen van de basisschool zijn dan welkom om een hele middag een spelletjesparcours af te leggen, een partijtje te voetballen, lekker uit te leven in het springkussen of zo maar lekker bouwen met mega grote
legoblokken. Nieuw dit jaar was dat deze middag is georganiseerd in samenwerking met Voorst Actief on Tour.
Voorst Actief on Tour organiseert gratis naschoolse sport- en beweegactiviteiten voor de basisschool kinderen
uit de gemeente Voorst. Het team van Voorst Actief on Tour gaat iedere dag met de High-Five bus op pad, om
op verschillende plekken in de gemeente Voorst gratis sport- en beweegactiviteiten te organiseren. Voor de aanwezige kinderen die niet in de gemeente Voorst naar school gaan was dit dus een eerste kennismaking met het
team.
Woensdag 5 juni was het zover. En wat een geluk dat het net die dag prachtig weer was! Dat deze spelletjesmiddag nog altijd een groot succes is, blijkt wel uit het aantal deelnemers. Bijna 70 kinderen hebben deelgenomen. Het was dan ook zeer gezellig op Sportpark Het Hul. De hele middag rennen en bewegen maakt hongerig.
Uiteraard wordt er dan ook aan de inwendige mens gedacht. De kinderen zijn voorzien van ranja en na afloop
een frietje. Moe maar voldaan kunnen we constateren dat ook deze sport- en spelmiddag weer zeer geslaagd
was. Ook de samenwerking met het team van Voorst Actief on Tour is voor herhaling vatbaar. En laten we vooral niet vergeten dat deze middag mede zo geslaagd was door het grote aantal vrijwilligers die de groepjes kinderen hebben begeleid en de vrijwilligers achter de bar. Op naar volgend jaar!
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