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PCBO De Diamant 1
Vanuit de Directie
Op dit moment zijn wij op basisschool de Diamant Beemte volop aan het werken over het thema Kunst.
Tekenen, schilderen en ontdekken over allerlei Kunstenaars. Groep 1 en 2 werken over Mondriaan en
Kadinsky, groep 3 en 4 over Keih Haring en Andy Warhol. Groep 5 en 6 over Vincent van Gogh en Miro
en ten slotte 7 en 8 over Picasso en Matisse. Er zijn al prachtige werken gemaakt voor in hun eigen museum.
De kinderen raken zo enthousiast dat er steeds meer schilderijen worden gemaakt, ook maken ze boekjes met allerlei informatie over schilders.

Ook hebben we juffendag gevierd en zijn we verwend met een prachtige duurzame buitentafel van alle
kinderen en ouders voor op ons schoolplein. Bedankt allemaal!
De komende tijd gaat groep (5)/6/7/8 oefenen voor de eindmusical en valt er nog veel meer te beleven
op het gebied van KUNST. Zo gaan we binnenkort met de hele school een museum bezoeken zodat we
inspiratie kunnen opdoen voor ons eigen museum.
Vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List. Locatieleider De Diamant Beemte.

Vanuit groep 1-2
Na de meivakantie is groep 1-2 gestart met het nieuwe thema “kunst”. Dit hebben we gedaan omdat
er in de vakantie een kunstroof heeft plaatsgevonden in school. Het mooie schilderij, ter ere van het
100 bestaan van de school, is gestolen! Op onze facebook staan de beelden en mocht u tips hebben
horen wij dit natuurlijk graag!
We hebben toen bedacht om samen kunst te maken om er zo voor te zorgen dat de muur niet meer
zo kaal is. Groep 1-2 werkt over de twee kunstenaars Piet Mondriaan en Wassily Kandinski. Hieronder
een paar van onze kunstwerken! We werken nog even door aan het thema kunst en daarna zullen wij
weer een nieuw thema starten.

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

Telefonisch spreekuur op dinsdag morgen
van 08.30 tot 09.30 uur. Helene is bereikbaar op telefoonnummer
06-25009728

Sociaal werkster

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

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

Gemeentehuis

Bezoekadres: 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
14-6

Rock Solid

15-6

Onbeperkt spare ribs eten Ons Huus

18-6

DIO Ledenvergadering Ons Huus

7-7

Fiets/autopuzzeltocht
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20,25,26,27,29,38
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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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Geachte lezers,
We gaan alweer onderweg richting de zomer. De Ratelaar van juni ligt alweer voor u. De langste dag
komt steeds dichterbij, alles is weer volop in bloei en mooi groen en de temperatuur gaat omhoog.
Zullen we dit jaar weer zo’n warme zomer tegemoet gaan?
In deze Ratelaar laten verschillende verenigingen weer van zich horen.
Zo schrijft de seniorensoos een leuk verslag over hun afgelopen activiteiten, de buurt belangen vereniging heeft een vraag aan u over de woningbouw, de dorpshuisvereniging praat u weer bij en DIO nodigt
zijn leden uit voor een seizoen afsluiting en tevens een ledenvergadering.
Ook zijn er de komende maand bij V en L verschillende activiteiten gepland.
Tijdens Pinksteren en de jaarlijkse sport en spel middag voor de jeugd.
De kinderen van de Diamant Beemte hebben de afgelopen maand ook weer veel leuke en leerzame activiteiten op school meegemaakt.
Op zaterdag 15 juni kunt u onbeperkt spareribs komen eten bij Ons Huus.
Geef u op en kom gezellig eten!
We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar.
Namens de redactie,
Helen Apeldoorn

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

Bij de lezer 2019
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

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

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar

De Ratelaar - juni 2019 - Pagina 9

Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland
Woningbouw
Starterswoningen dragen bij aan de leefbaarheid van Beemte Broekland.
Voorwaarde is dat er grond met een prijsstelling beschikbaar is die de bouw van een dergelijke woning
mogelijk maakt.
in een eerste gesprek enkele jaren geleden met de gemeente over dit onderwerp kwam op tafel dat het
jammer is dat de gemeente geen grond heeft binnen de kern van Beemte Broekland.
Zodoende is gezocht na geschikte grond.
Binnen de dorpshuis vereniging loopt nog steeds het gesprek om een deel van het sportveld beschikbaar te stellen.
Wij verwachten dat dit binnenkort op een leden vergadering weer aan bod komt.
Maar om de kans om de leefbaarheid van Beemte Broekland te vergroten zijn we op zoek na een andere kandidaat percelen.
Binnen de kaders die uit de ruimtelijke ordening gelden kan de gemeente hier aan mee werken.
Mocht je over grond binnen de kern beschikken en beschikbaar willen stellen komen we graag met je in
contact.
Dankwoord Marjan
Marjan, nogmaals dank voor je inzet voor onze buurt de afgelopen 10 jaren!
Bestuur Buurt en Belangen vereniging Beemte Broekland.

Een mooie bos bloemen voor Marjan van Assen. Gegeven tijdens de jaarvergadering van de Buurt– en Belangenvereniging.
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Inmiddels is het alweer juni geworden. Zomertijd!!
Ook voor ons als bestuur even een rustiger periode.
Afgelopen maand hebben we met een gezellig etentje bij Ben, Gina en Alie als bestuur afscheid genomen van Jacintha. En zoals ze zelf zegt: “ik ben echt geen Heintje Davids” was dit dus een laatste gezamenlijk moment als bestuur met haar.
Verder vergaderden we uiteraard ook weer over diverse zaken. Zo was er een verzoek van onze beheerders om een nieuwe koelwerkbank aan te schaffen omdat reparatiekosten van de oude toch wel erg
hoog zouden worden. Mede gezien het feit dat er een (hopelijk) warme zomer aan zit te komen hebben
we besloten om dit meteen te bestellen. En zoals dat tegenwoordig zo heerlijk snel online kan: de bezorging was de volgende dag al.
Ook lag er een verzoek van basisschool de Diamant-Beemte tot het aanschaffen van een aantal ballen
en 2 zgn. tjoucks. Aangezien wij niet zo thuis zijn in sporttermen moesten we eerst even opzoeken wat
een tjouck of tjoek dan wel is. Dat blijkt een soort klein doeltje te zijn met daarin elastiek gespannen.
Een bal die erop gegooid wordt stuitert dan direct weer terug. Deze kunnen binnen en buiten gebruikt
worden en voor diverse balspelen. Het leek ons een goede aanvulling op de spelattributen die wel al
hadden dus ook deze tjoeks zijn besteld.
Wellicht denkt u nu: waarom moet een bestuur van een dorpshuis deze spelen aanschaffen? Sinds een
aantal jaren zijn wij ook eigenaar van alle sporttoestellen en attributen die in het dorpshuis staan. We
hebben ze indertijd over kunnen nemen van SV Dio Beemte. Van tijd tot tijd vernieuwen we weer iets
of kopen we er iets bij. Ook laten we ieder jaar alle toestellen officieel keuren en een keuringsrapport
maken. Daaruit bleek ook dat er een spanner van een paal voor een volleybalnet vervangen diende te
worden. Ook deze is aangeschaft en met de klussendag gerepareerd.
Klussendag dus: omdat we deze nog maar tweemaal per jaar houden lagen er een aantal klussen te
wachten bv een afdakje maken aan de zijkant van Ons Huus, plafondplaten vernieuwen, nieuwe bekabeling van de lampen boven het biljart, heggen snoeien, randen sportveld fatsoeneren. Of het allemaal af
is gemaakt is op moment van dit schrijven nog niet bekend. Maar we zijn vast een heel eind gekomen
met alle hulp die we altijd krijgen van onze vrijwilligers.
Komende maand gaan we ook in gesprek met de Buurt en belangenvereniging over diverse zaken. We
hebben afgesproken om dit eenmaal per kwartaal te doen omdat er toch wat overlappende activiteiten
zijn. En staat er een gesprek met Circulus-Berkel gepland over het verplaatsen van de kleding, glas en
plastic containers verder naar achteren i.v.m. het aanpassen van het terras.
Voor deze maand was dit het wel weer zo’n beetje.

Hartelijk groet van het bestuur van dorpshuisvereniging Ons Huus.
P.S. Graag nog een compliment aan de redactie van de Ratelaar voor het fleurige meinummer van de
Ratelaar. Om vrolijk van te worden!
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PCBO De Diamant 2
Groep 1 t/m 8 viert samen Juffendag
Op woensdag 15 mei hebben we de verjaardagen van al onze juffen gevierd.
Dit jaar hadden we als thema: “Kunst in de Beemte.” Er was een kunstzinnige baksel wedstrijd georganiseerd en iedereen mocht verkleed komen.
De ochtend begon al geweldig. De juffen kregen van de kinderen een duurzame picknicktafel. Hieraan
kunnen we met de kinderen ook buiten werken als het goed weer is. Hier zijn we ontzettend blij mee.
Heel veel kinderen hadden iets gebakken en ons thema was bij de baksels goed te zien. Schilderspaletkoekjes, heel veel cupcakes of cakes met een bovenkant als een schilderij. Bijvoorbeeld van Mondriaan of van Gogh, we hebben zelfs een Gaudi taart zien langskomen. Een reuze Keith Haring van zandkoekjes deeg, kunstzinnige tompoezen en nog veel meer. Natuurlijk hebben we met alle kinderen deze
kunstzinnige baksels geproefd en gekeurd. De juffen moesten een winnaar kiezen, maar dat was eigenlijk niet te doen. Alles was prachtig en ontzettend lekker.
De kinderen mochten ook optreden en we hebben verschillende dansen gezien, een quiz, een nieuwsuitzending met interviews op locatie en raadsels.
De ochtend vloog om en de kinderen hebben nog verschillende spelletjes gedaan. Dat allemaal in het
zonnetje, de dag kon niet mooier.
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PCBO De Diamant 3
Bijdrage groep (5)/6/7/8
En dan zijn we al weer een maand verder. Onze laatste vakantie is achter de rug. Op een paar vrije dagen na, zitten we nu in de laatste fase van dit schooljaar. Ook de afgelopen maand is er weer veel gedaan en gebeurd in groep (5)/6/7/8.
Als eerste had u van ons de uitslag van het verkeersexamen nog te goed. Wij zijn heel erg blij dat we
kunnen vertellen, dat alle kinderen die hebben meegedaan aan het fietsexamen ook geslaagd zijn! Op
een paar hele kleine schoonheidsfoutjes na, heeft iedereen deze route foutloos afgelegd. We zijn allemaal heel erg trots op onze toppers. Gefeliciteerd!
Voor de vakantie hadden we een vol programma: de IEP voor groep 8, het Bevrijdings-boomfeest, de
paasviering en de gastles “Autisme/Asperger”.
De IEP is goed verlopen. Ze hadden er beiden een goed
gevoel over. Hoe denk je dat het ging? Julia: “Het ging
eigenlijk wel heel erg goed, maar ik vond het de tweede dag wel veel moeilijker.” Senna: “Mja... ik vond het
wel goed gaan. Ik denk dat ik het best goed gemaakt
heb.” Ondertussen weten we dat ze dit goed hebben
aangevoeld, want wat hebben ze het goed gedaan en
wat zijn we trots op ze. Nu ligt de focus op de musical
en de groep 8 activiteit, dan zomervakantie en naar het
VO.
Wij wensen jullie hierbij alvast heel veel plezier. Jullie
zijn echte KANJERS!

Het Bevrijdingsboomfeest was indrukwekkend. Juf Anneke en juf Mariët vertelden over de oorlog en de
bevrijding en ze lazen een gedicht voor. Groep 8 mocht de vlag hijsen en we hebben allemaal een vredesduif aan het hek gehangen en samen het “Wilhelmus” gezongen. Er waren ook (groot)ouders om dit
mee te maken. Na afloop was er nog iets te drinken en een koekje, daarna ging iedereen fijn naar huis.
Het Paasfeest was gezellig. We begonnen de ochtend met alle kinderen van groep 1 t/m 8 bij ons in het
lokaal. We hebben samen gezongen en naar de Zandtovenaar gekeken. Tussen de middag was er een
geweldige lunch geregeld door de OR. Na het buiten spelen, mochten we de cips en snoepjes aan de
palmpaasstok hangen, gingen we eieren zoeken op het grote sportveld en hebben we een rondje over
de Korenaar gelopen.
Meester Piet komt regelmatig bij ons op school om een jongen uit onze groep te helpen. Hij kwam nu
een keer bij ons in de klas om te vertellen over autisme en asperger. Dat was erg interessant. Mooi om
te ervaren hoe veel sommige kinderen er al van weten en hoe respectvol er mee omgegaan wordt. De
kinderen in de klas kregen een compliment van de meester. Dat het zo goed en zo fijn is dat je in onze
klas mag en kunt zijn wie je bent en dat wij al heel goed rekening met elkaar kunnen houden. Hij vertelde dat dat niet op iedere school zo gaat. We kregen ook nog tips om te helpen wanneer het even niet
goed gaat. We kunnen elkaar op een goede manier aanspreken op ons gedrag en als dat niet lukt, moeten we naar een juf, die kan ons dan helpen. Zo is en blijft onze groep voor iedereen een veilge plek.
Na de meivakantie was er de aftrap van ons kunstproject. Er is een schilderij
uit onze hal ontvreemd en hiervan kregen we de camerabeelden te zien. We
gaan nu met alle kinderen zorgen dat er een nieuw kunstwerk komt om op
te hangen in de hal. Iedere groep heeft een eigen kunstenaar gekregen en
moest daar een schilderij bij maken. Groep 5/6 ging aan de slag met Van
Gogh en groep 7/8 kreeg de schilder Picasso toegewezen. Er zijn echt prachtige schilderijen gemaakt, die vervolgens zijn opgestuurd. Hiervan wordt nu
een folder gemaakt en op onze persoonlijke gallerei kunnen we straks iedereen die dat wil, voorwerpen laten bestellen met onze kunst erop. De opbrengsten hiervan gaan naar de schooltuin die we volgend schooljaar gaan
opzetten. Hoe gaaf is dat!
Intussen komen er ook andere kunstenaars aan bod.
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PCBO De Diamant 4
Zo maakte groep 5/6 kennis met Joan Miro. Hij begon als realistisch kunstenaar,
maar hij wilde vernieuwend zijn en ging
steeds meer abstraheren. Hirdoor vond hij
zelfs een soort eigen Miroglieven uit. We
hebben gezien dat de krullende lijnen ,
het kleurgebruik en ogen een terugkerend
thema zijn. Groep 7/8 maakte kennis met
met Henri Matisse. Hij begon als realistisch kunstenaar. Na de ziekte kanker te
hebben overwonnen kon hij niet meer lopen en kwam in een rolstoel terecht.
Schilderen ging niet meer, knippen wel. Vanaf dat
moment maakte hij hele grote collages van papier.
Daarmee is hij doorgegaan tot aan zijn dood.
Iedereen is druk bezig met het maken van nog meer
schilderijen, want we gaan het project uiteindelijk afsluiten met een heuse tentoonstelling in onze eigen
school. Bijna iedere middag zijn we hier wel druk
mee. Toch was er ook nog tijd om een moederdagcadeautje te maken. Iedereen heeft een ketting gemaakt. De resultaten waren erg leuk en verschillende
moeders hebben ook teruggegeven dat ze het erg
waardeerden.
Op dinsdag 7 mei was de gastles (cyber)pesten. Hiervoor kwam een gastspreker ons van alles laten zien en hebben we mooie gesprekken gevoerd. Ze zou een uurtje komen, maar dat werd uiteindelijk de hele middag, zo interessant was het (zie de bijdrage van onze groep 8-redactie).
Op donderdag 9 mei mochten we naar het Orderbos voor een clinic mountainbike. Dat was superstoer. Iedereen heeft het volgehouden, zelfs de juf! (zie de bijdrage van onze groep 8-redactie).
We hebben samen de verjaardagen van alle juffen gevierd. De juffendag was ook dit jaar weer een
groot succes. Heel veel kinderen hebben hun talenten laten zien bij de kunstzinnige bakwedstrijd, de
optredens en hun creatieve outfits. Namens alle ouders en kinderen kregen we een picknicktafel,
zodat we meer buitenles activiteiten kunnen gaan inplannen.
Heel erg bedankt allemaal. Wat was het een superfeest!
Er is dus weer heel veel gebeurd de afgelopen maand. Maar er staat ook nog weer heel veel te gebeuren. Zo is de musical ondertussen bekend en is groep 8 bezig om iedereen een geschikte rol te bezorgen. Iedereen wil meedoen en ook gr. 5 heeft aangegeven wel een rol te willen spelen. Zodra de rollen
zijn verdeeld, gaat het echte werk beginnen. Teksten en liedjes moeten uit het hoofd geleerd worden
en het decor moet worden ontworpen en gemaakt.
De productie ligt in de handen van Julia en Senna. Samen met juf Miriam zullen zij ervoor zorgen dat
niemand ‘De Trein’ mist... of toch wel? Spannend!
Zet het maar vast op de kalender: Woensdag 17 juli is de uitvoering.
Voor ons kunstproject worden nog meer kunstenaars besproken,
gaan we ook zef nog meer kunstwerken maken en willen we op
bezoek gaan in een echt museum, zodat we uiteindelijk onze
eigen tentoonstelling kunnen geven.
En er zal gebouwd gaan worden aan de optochtwagen. Thema
voor dit jaar is, hoe kan het ook anders? KUNST!
Nog genoeg te doen en genoeg te beleven, graag tot volgende
maand. Heel veel groetjes van ons.
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50+ reis BBvBB
15 mei was het weer zover! Op deze mooie zonnige dag vertrokken we met onze, ondertussen, vaste
chauffeur richting Zutphen. De rit in de bus was dit keer wat korter dan anders en genietend van de
mooie omgeving kwamen we na een tijdje aan bij het Chocolade en Koffiehuis Magdalena in Vierakker.
We werden hartelijk ontvangen door Magdalena zelf en een heerlijke ‘kattetong’! Na een lekker kopje
koffie met zelfgemaakte arretjes-cake, kregen we een film te zien over het proces van de chocoladevrucht en hoe deze verwerkt wordt tot chocolade. Tot slot werd er een demonstratie bonbons maken gegeven. Uiteraard mocht er ook geproefd worden! Dit smaakte zoals verwacht naar meer en in het winkeltje werden dan ook de nodige lekkernijen gekocht. De zon scheen nog heerlijk dus men genoot heerlijk op het terras,
sommige zelfs met
een chocoladebiertje.
Ook was er de mogelijkheid om een kijkje
te nemen in de ernaast gelegen, mooiste kerk van Gelderland.
Hierna vervolgden we
onze weg richting Zelhelm, waar we bij restaurant het Witte
Paard terug gingen in
de tijd tijdens een gezellige ‘Achterhoekse
Streekgerechten Proeverij’! Als eerste werden 2 heerlijke maaltijdsoepen opgediend,
Humpkesoep (waar
alle groente die toen
voorhanden waren ingingen) en Pastinaaksoep (vergeten groente). Vervolgens nam de kok Steffan ons mee terug in de tijd
en hebben we gelachen om de anekdotes over het boerenleven. De buffettafels waren gevuld met een
keur aan warme en koude gerechten, zoals aardappel-spek-salade, gemarineerde bietjes, buikspek en
heerlijke ambachtelijke worsten. Steffan kookte ook ‘live’ voor ons in de zaal, o.a. balkenbrij, bakbloedworst, poddik en voor de laatste gaatjes wentelteefjes!
Nadat alle schalen leeg waren stapten we de bus weer in en gingen op weg naar de Gladiolenboerderij
van Boer Jos en Boerin Dycke, bekend van ‘Boer zoekt vrouw’! Hier kregen we uitleg over het wel en
wee van een gladiolenboerderij. Ook was er ruimte om vragen te stellen, deze kwamen er natuurlijk
ook. Sommige over de gladiolen maar natuurlijk ook over ‘Boer zoekt vrouw’! Na afloop kreeg iedereen
een zakje gladiolenbollen mee naar huis. Rond 17.00 uur arriveerde de bus weer bij Ons Huus, waar deze gezellige dag werd afgesloten onder het genot van een heerlijk broodje kroket en een glaasje. De ijsmachine deed ook weer goede zaken!
Het is fijn om te zien, ondanks dat het aantal deelnemers steeds minder wordt, iedereen toch volop geniet van deze dag! Bij deze willen wij dhr. Anton Hafkamp bedanken
voor al die jaren dat hij als deelnemer samen met zijn vrouw is mee geweest en al
die jaren ervoor dat hij samen met dhr.
Harm van Assen de grondleggers waren
voor dit uitje. Hopelijk kunnen wij dit nog
jaren blijven voortzetten! Dus mocht U na
het lezen van dit stukje, enthousiast zijn
geworden……ga volgend jaar een keertje
met ons mee en ervaar zelf hoe leuk dit uitje is!!!
Tot volgend jaar!
Groet, Joke en Annette.

De organisatiedames.
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Fototentoonstelling
Beste buurtbewoners het is weer zover, de datum van de fototentoonstelling van 2019 is weer bekend
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de jaarlijkse fototentoonstelling is gehouden. Vorig jaar was
het een gezellige bijeenkomst waarbij weer veel nieuw materiaal werd aangedragen van Beemte Broekland en Wenum. Ik hoop dan ook dat het ook dit jaar weer lekker druk gaat worden en dat iedereen
weer met een goed gevoel naar huis gaat, en denkt ik ga ook de foto’s er nog eens bijpakken, want je
weet maar nooit. En het kan zomaar zijn dat je denkt dit is ook wel wat, want in principe is alles bruikbaar, het is een mooie kans om foto’s waarvan je niet weet wie het zijn/of voorstelt, om er op deze manier achter te komen, want een foto zonder gegevens is voor de toekomst waardeloos, uw nageslacht
kan er niets mee en vaak beland het in de blauwe container is de ervaring. Vorig jaar heeft het bijna
150 nieuwe foto’s opgeleverd (waaronder veel materiaal van de Wilhelmina ruiters uit Broekland) die
weer voor de toekomst veilig gesteld zijn.

De volgende fototentoonstelling is op zondagmiddag 10
november van 13.00 tot 17.00 uur, In “Dorpshuis ons
Huus” noteer dit in uw agenda dan weet je zeker dat het
niet vergeten wordt.
Met vriendelijke groet,
Frits Bouwmeester mob; 06-83551109
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com

Kraaienjagersweg 25 Broekland Johannes
van Wenum1853-1939 Aaltje Kers 18821940 en Wouter Cornelis van Wenum 1904
-1986 en Fennigje Mina van Wenum 1907
foto uit 1907; coll. Martin Veldhuis.

Wilhelmina Ruiters Broekland rechts
Chris van Lohuizen Kraaienjagersweg
29 ter gelegenheid van zijn 25 jarige
echtvereniging.
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Oldtimer Club Beemte Broekland
Oldtimer club Beemte Broekland
De 6de Toertocht, van de O.C.B.B. op 28 september 2019
Jawel, het is al weer zover, wij zijn al weer aan het denken welke richting wij onze oldtimers op zullen
laten rijden, dat is elk jaar weer een verrassing omdat je toch weer voor een ieder wat nieuws wilt brengen.
Net als voorgaande jaren willen wij de groep niet te groot laten worden, dan blijft het voor iedereen
overzichtelijk, daardoor is het totale aantal is gesteld op 75 trekkers.

Wat de kosten betreft zal dit inclusief kopje koffie met het bekende krentenbrood de
B.B.Q. en een mooie herinnering van de 6de rit 20.00 euro zijn. Voor de bijrijders is de
prijs 15.00 euro. De rit zonder B.B.Q is 10.00 euro.
En bijrijders zonder B.B.Q is 5 euro. Het bedrag kan overgemaakt worden op rek. NL
63 RABO 0103120106 t.n.v. J. Gerritsen onder vermelding toertocht 2019 en uw
naam. Denkt u eraan dat de inschrijving pas ingaat wanneer het bedrag is overgemaakt.
Er kan ingeschreven worden

t/m 15 augustus, doe het op tijd om teleurstelling te voorkomen

vol is vol.

en denk eraan
Verzamelen vanaf 9.00 uur bij Dorpshuis ons Huus op de Beemte, en wij vertrekken zo rond 10.15 tijdens de pauze onderweg zal er weer een blikje drinken zijn.

Opgave voor dit evenement is mogelijk bij;
Frits Bouwmeester 06-83551109
Namens de O.C.B.B.
Frits Bouwmeester
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Seniorensoos
Wat hebben we alweer een paar leuke en geweldige middagen achter de rug.
In April kwam Sharon Slijkhuis ons een middag vermaken, ze had van allerlei lekkere dingen mee waar
je het water van in de mond loopt.
Zoals overheerlijke cup cakes die we allemaal mochten versieren eerst met een lekkere topping en daarna lekkere andere zoetigheden, daarna natuurlijk het belangrijkste het opeten.
Sharon vertelde van alles over het bakken en het decoreren, wat geweldig om te zien dat zei hier zo met
passie over verteld.
Ze had er ook nog een verloting bij bedacht het raden hoeveel paas eitjes er in de pot zat.
En Mw Beekman had het goed geraden en mocht een prachtige taart in ontvangst nemen.
Je kunt altijd een taart bij haar bestellen, ze maakt ze graag klaar voor je.
De maand mei hadden we een tekenles met krijt dit werd gegeven door Carry Koevoets.
De eerste reacties waren och jee … tekenen dat gaat niet goed komen, maar het resultaat mocht er wezen. We kregen een tekening met een landschap en dat was de bedoeling dat je dit na ging tekenen. We
kregen instructie van het begin tot het eind, en wat was iedereen stil en geconcentreerd bezig, geweldig
om te zien. De resultaten waren echt geweldig en wat een mooi kleurenpracht en landschap.
Kortom het was weer een mooie middag.
De maand juni starten we om 16.00 uur en gaan we gezellig samen eten, we laten ons verrassen door
Ben zijn lekkernijen. En daarna kunnen we kijken na een prachtige dansgroep van de jazzgroep van
DIO.
De maand juli gaan we een middagje uit, maar verder blijft dat nog even een verrassing.
We gaan er nog een paar mooie middagen van maken voor de vakantie.
Groet Ilona, Wilma en Helga

Deelnemers 55+ tocht in het chocolade museum.
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Dankwoord
Als elke vrijwilliger
een ster kreeg
wordt het nooit
meer donker
Dankwoord voor de vrijwilligers.
Overal vind je vrijwilligers! In de zorg, in de sport, in het onderwijs, in woonwijken en ook in de dorpen.
Ook in Beemte-Broekland zijn veel vrijwilligers actief. Dat kunnen bestuursfuncties zijn, maar ook mensen die helpen bij grote of kleinere activiteiten. Denk aan het klusteam, de hulptroepen voor het Sinterklaasfeest, de 50+ reis, uitdelen compost, kerk enzovoort. Fantastische mensen, waarbij eenieder doet
wat in zijn mogelijkheid ligt. De een heeft meer tijd dan de ander, maar ook heeft de een meer ambitie
dan de ander. Zo vindt de ene vrijwilliger het heerlijk om op de achtergrond mee te helpen, terwijl de
ander zich juist inzet voor het binnenhalen van subsidies e.d.
Maar ……. we hebben elkaar in deze gemeenschap heel hard nodig. En we komen eigenlijk vrijwilligers
tekort. Zo zie je dat het bij de bestuursfuncties moeilijk is nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat maakt het
soms weer moeilijk voor de huidige vrijwilligers die door drukke werk- of privéomstandigheden eigenlijk
hun plek willen afstaan, maar doorgaan omdat er geen vervanging is.
Tegen alle vrijwilligers wil ik zeggen …….BEDANKT voor je vrije tijd, je energie, je enthousiasme en je
inzet voor ons mooie Beemte-Broekland.
En tegen de mensen die nog wat tijd, energie en enthousiasme over hebben …….
Kijk eens rond en meld je aan bij het Dorpshuis. Er worden nog diverse vrijwilligers gezocht.
Als vrijwilliger ben je het puntje op de i.
Een buurtbewoner

Even uitblazen en bijpraten in het zonnetje 55+ reis BBvBB.
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Bij boer Jos 55+ reis BBvBB
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55+ reis BbvBB
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Sport en Spelmiddag Ven L de Vecht
Sport en spelmiddag bij Sv V en L!
Op woensdag 5 juni vanaf 13.30 uur organiseert Voetbalvereniging VenL uit De Vecht in samenwerking met Voorst Actief on Tour een "sport en spelmiddag" voor alle meisjes en jongens die op
de basisschool zitten. Het maakt niet uit op welke basisschool je zit, als je zin hebt om te komen ben
je van harte welkom!
We zorgen dat jullie lekker met voetbal en andere spelletjes bezig kunnen zijn. We hopen dat jullie
met heel veel komen. Neem gerust vriendjes, vriendinnetjes, nichtjes of neefjes mee! Hetzelfde als
andere jaren is dat je drinken krijgt en ter afsluiting van de middag allemaal patat.
De middag eindigt zo rond 15.30/16 uur.
Voor de jongens en meisjes die nog niet voetballen, hopen wij dat ze enthousiast worden het spelletje
voetbal en en onze vereniging zóóóó leuk gaan vinden , dat ze lid willen worden van sportvereniging V
en L.
Wist je trouwens dat sportvereniging V en L in De Vecht ligt en dat De Vecht een plaatsje is wat tussen
Apeldoorn en Teuge ligt?! Heel dichtbij dus!
Aanmelden:
Dat kan via John Overvelde, 06 – 27108655 of Ingrid Lieferink, 06 – 18945187
Dat kan ook via de mail naar jeugd@svvenl.nl

Pinksterfeesten in De Vecht bij Sv V en L!
Pinksterfeesten in De Vecht bij Sv V en L!
Met de komende Pinksteren is het weer feest in De Vecht bij voetbalvereniging V en L. Met zoals gebruikelijk op tweede Pinksterdag 10 juni het familievoetbaltoernooi. Maar we starten de feestelijkheden met
een gezellige braderie op zondag 9 juni, eerste Pinksterdag vanaf 13.30uur. Verscheidene standhouders
met allerhande spullen, kleding ,lekkernijen en spelletjes staan opgesteld op het V en L terrein, zodat het
een gezellig geheel wordt waar natuurlijk ook een hapje en drankje te verkrijgen is. We kunnen overigens nog een aantal kramen plaatsen dus voor meer info braderiesvvenl@hotmail.com.
Deze braderie zal tot een uur vijf duren, en ondertussen start op het veld om 16.00uur het jaarlijkse
vogelschieten. Waar de schutterskoning van 2018, Harm Kamphorst zal proberen zijn titel te verdedigen.
Natuurlijk staat er gedurende deze dagen ook een feesttent waar het altijd gezellig is met een drankje
en een lekker muziekje, verzorgd door Dj Bart en de band X PLAIN.
Op de maandag het jaarlijks terugkerend Familie voetbaltoernooi, start om 9.30. Verscheidene families
zullen weer strijden om de beker, maar eigenlijk staat dit evenement bekend om zijn gezelligheid ,ongedwongen voetballen maar tevens soms wel bloedfanatiek! Ook deze dag zal het tijdens en na
het toernooi lang gezellig blijven in de feesttent in De Vecht ! Kom deze dagen meemaken , we zien u
graag bij V en L!
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DIO Beemte

Seizoen afsluiting
Beste leden van DIO,
Op dinsdagavond 18 juni willen wij graag met jullie het sport seizoen afsluiten
met een hapje en een drankje.
Tijdens deze avond zullen wij ook de ledenvergadering verzorgen, kom jij ook?
De agenda zal aan de leden worden verspreid via de e-mail/post.
Is je mail adres nog niet bij ons bekend?
Meld je dan aan via onze website: www.diobeemte.nl
Aanvang: 20.30
Locatie: Ons Huus, Beemterweg 25A,
7341 PB Beemte Broekland
Met vriendelijk groet, Het bestuur

Agenda:
1 Opening door Wim Brinkman
2 Het bestuur
3 De statuten
4 Besprekingen jaarrekeningen (2017-2018)
5 Rondvraag
6 Afsluiting
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Beheerder Ons Huus
ONS HUUS

De zomer doet zo langzamerhand zijn intrede. Men weet
ons terras weer te vinden. De
eerste dag van mei gelijk gestart met een grote groep
fietsers die wel wat warme
koffie en chocomelk konden
gebruiken.

En we hebben de menukaart opgefrist!
U bent van harte welkom!
Op ons TERRAS ook weer SOFTIJS verkrijgbaar!!
En ook de IJSCOUPE met verse AARDBEIEN en SLAGROOM!!!

In juni hebben we op de agenda:
Zaterdag 1 juni : Vergadering Konijnenclub De 7 Rassen
Dinsdag 4 juni: Soos (16.00 uur) met daarna een optreden van
Streetdance
Vrijdag 7 juni: Dagworkshop Lavanda (vol)
Vrijdag 14 juni: Rock Solid
Zaterdag 15 juni: Onbeperkt Spare ribs eten; opgave bij Ben (tel. 06 2728 4949) of bij de bar
of via mail: benkerkstra@gmail.com
Dinsdag 18 juni: Ledenvergadering Dio
Woensdag 19 juni: Personeelsfeest basisschool met o.a. workshop verzorgd door Lavanda
Zondag 7 juli: Fiets-/auto puzzeltocht
Woensdag 17 juli: Afscheid groep 8 basisschool

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
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
Juni 2019:
02 juni
10.00 uur
09 juni
10.00 uur
16 juni
23 juni
30 juni

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dienst met Ds. J.J. Kappers, Apeldoorn
Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
m.m.v. het koor Vocation o.l.v. Ton Schimmel
Dienst met Ds. I.M. Bossenbroek-Baller, Uddel
Dienst met Ds. R.W. Heins, Zutphen
Dienst met Ds. H. Boter, Apeldoorn

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

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

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zaterdag 8 juni Woord en Communieviering met pastor I Kantoci
Zondag 16 juni Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zaterdag 22 juni Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 30 juni Eucharistieviering met pastor H. Hofstede.
Zaterdag 6 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian en R. Dashorst
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Pinksteren zondag 9 juni Eucharistieviering met pastor Sebastian en J.Oude Vrielink
2e pinksterdag maandag 10 juni Eucharistieviering met pastoor H. Hermens om 9.00 uur
Zondag 16 juni . Eucharistieviering met pastoor H Hermens de Eerste Heilige Communie
Zondag 23 juni Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Maandag 24 juni H Johannes de doper om 19.00 uur een eucharistieviering met pastoor H Hermens
Vrijdag 28 juni H Hart van Jezus Eucharistieviering met pastoor H Hermens.
Zondag 30 juni Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
Zondag 6 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian en R. Dashorst.
Wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken.

Patroon Heilige Antonius gedenkdag
Op donderdag 13 juni is er in de MF ruimte van de school op De
Vecht een Eucharistieviering om 19.30 uur met pastoor H Hermens en ons koor Inbetween.
Na afloop is er koffie of thee en tijd om elkaar te ontmoeten.
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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PCBO De Diamant 5
Van onze groep 8-redactie
Gastles pesten en cyberpesten
We hadden Dinsdag 7 mei een gastles over
pesten en cyberpesten. Er kwam een mevrouw die heel veel vertelde over pesten en
cyberpesten. We hebben gepraat over pesten
en cyberpesten en dat we over sommige dingen eerst na moeten denken voordat we het
doorsturen en/of zeggen. En dat we vooral
niet moeten pesten en/of cyberpesten. Vooral
niet cyberpesten. We hebben ook geleerd dat
sommige volwassenen ook pesten / cyberpesten. En we hebben ook geleerd dat cyberpesten harder aan kan komen dan pesten bijvoorbeeld op een schoolplein of bij de voetbalclub.
Door: Senna en Tijmen
Mountainbike
Donderdag 10 mei zijn we naar het Sportpark geweest en daar gingen we met groep 6/7/8 gezellig
mountainbike. We gingen eerst helmen passen en je fiets op maat maken. Daarna gingen we rondjes fietsen en oefenen met schakelen. Toen gingen we naar een grasveld en hebben we meer dingen geoefend, zoals slalommen, high five ’s geven tijdens het fietsen, stilstaan zonder je voeten op
de grond te raken en nog meer. Toen kon je kiezen om in een snellere groep te gaan of in een wat
langzamere groep te gaan. Daarna hebben we ongeveer een half uur gefietst in je groepje. Toen
kwamen we weer uit waar we waren begonnen. We maakten nog foto’s met je groepje, en daarna
was het helaas weer tijd om terug naar school te gaan. We vonden het allemaal super leuk, en hebben ervan genoten!
Door: Julia en Laura
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