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Hoera! De Lente is aangebroken. Groep 1/2 is daarom ook aan het werk over thema lente. We volgen 
de groei van kikkerdril tot kikker in de klas, hebben zaadjes geplant van tuinkers en er worden volop 
bloemen geknutseld en gemaakt met constructiemateriaal. De periode tot aan de meivakantie zullen 
we nog verder werken over dit thema en na de vakantie zullen we starten met het thema kunst.  

     Zie verder pagina:15 

PCBO De Diamant 1 

Vanuit de directie van PCBO De Diamant - Beemte 
 
De afgelopen periode hebben we de Koningsspelen, Bevrijdingsboomfeest  
en Pasen gevierd. Mooi om tijdens deze feesten de betrokkenheid van de  
kinderen en ouders te zien. Niet alleen tijdens het Paasproject in de  
Wilhelminakerk maar ook op school. 
Ook bij de verhalen, filmpjes over de Tweede Wereldoorlog merk je de  
interesse en het respect van de kinderen. Dit hebben ze prachtig verwoord  
in mooie gedichten op een vredesduif die aan het hek zijn komen te hangen.  
De bovenbouw heeft een eigen gedenkboek gekregen met hierin allerlei  
verhalen over de Tweede Wereldoorlog. 
In de vorige Ratelaar stond een oproep voor compost. Hier is massaal gehoor aan gegeven. Namens 
de kinderen willen wij iedereen die hieraan heeft bijgedragen bedanken voor zoveel zakken compost 
voor onze schooltuin. Geweldig! 
Na de voorjaarsvakantie gaan we starten met het Kunstproject in iedere groep worden 2 schilders be-
sproken en gaan de kinderen zelf aan de slag. Aan het einde hiervan gaan we afsluiten met een muse-
um van en door de kinderen gemaakt.  

  Met vriendelijke groet, Anneke Kamps, locatieleider De Diamant - Beemte 
 

Nieuws vanuit groep 1/2  
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Algemene informatie/Agenda 

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

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

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

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
 

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

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

 

10-5 Workshop Porselein Stippen Ons Huus Aktief Groep 

10-5 DIO Ledenvergadering Ons Huus 

13-5 Info avond Glasvezel Buitenaf Ons Huus 

15-5  50+ reis BBvBB 

17-5 Rock Solid 

23-5  Europese verkiezingen  

28-5 Art Pub Workshop Ons Huus 

Agenda  

http://www.politie.nl
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Inhoudsopgave 

WhatsApp Buurtpreventiegroep  

Beemte-Broekland 
 

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep Beemte-
Broekland, momenteel staat de teller op 124 leden. Wij mogen 
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede 

zaak voor de veiligheid van de Beemte. 
 

 Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje 
met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en dan 
komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mobile te-
lefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet. 

 
 

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar  
deratelaar@gmail.com 

  

 2,15,17,19,20   PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11     Dorpshuisvereniging “Ons Huus”  

 13     Aktief Ons Huus Groep Workshop  

 21, 23, 24, 25, 27  Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 26     Puzzel 

 29     Oranjevereniging programma 

 31     Verkeerskennis opfriscursus 

 33     DIO Beemte 

 35     Beheerder Dorpshuis 

 37     Kerkdiensten 

 39     Brede school Antonius de Vecht 

 40     DIO Beemte      

  

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

Bij de lezer 2019 

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 

Beste lezers, 
 
We zitten nu alweer in de maand mei. Het voorjaar begint zichtbaar te worden.  
We hebben de Pasen net achter de rug. Nu op naar Hemelvaartsdag en Pinksteren en het 50+ reisje. 
 
Eind maart hebben veel buurtbewoners weer het compost gehaald bij het Dorpshuis. 
Vele zakken zijn weer ingeladen. 
 
Met de kidskerk hebben de kinderen weer mooie palmpasen stokken gemaakt en hebben deze laten 
zien in de kerk. Wat waren ze allemaal mooi geworden met chips eraan en een broodhaantje met 
buxus erin gestoken als staart. 
 
Ook zijn de Koningspelen geweest op de basisscholen. Wat hebben de kinderen leuke spelletjes ge-
daan en wat waren ze mooi oranje gekleed. Sommigen hadden ook vlaggetjes op hun wangen  
getekend. 
 
Vergeet u ook niet de Europese verkiezingen op 23 mei? 
 
Ik wens u allen veel leesplezier en heeft u nog leuke ideeën of tips of foto’s stuur ze op naar  
de Ratelaar. 
 

Met vriendelijke groet, 
Simone van Assen  
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Dorpshuisvereniging  “Ons Huus” 

 
Tijd om weer een “stukkie” in de Ratelaar te schrijven……. 
 

In de Ratelaar van april hebben we het al gemeld: het gaat zo z’n gangetje. Geen echt spannende din-
gen op dit moment in en rondom het dorpshuis. Voor ons als bestuur ook wel eens fijn……. 
 

Op woensdag 24 april hadden we onze jaarlijkse voorjaarsledenvergadering gepland. Op deze avond 
namen we afscheid van Jacintha van der Zouw . Zij heeft zich een groot aantal jaren ingezet voor het 
behoud van het dorpshuis, eerst met het interimbestuur. Later met het huidige bestuur heeft zij de 
voorzitterstaken op zich genomen. Vanaf deze plaats willen we Jacintha dan ook heel erg hartelijk be-
danken voor al haar werkzaamheden die soms tot diep in de nacht duurden in de begintijd van dit hui-

dige bestuur. Maar zo zijn er ook leuke herinneringen gemaakt  . 
 
Verder hebben we die avond de financiën besproken met onze leden en alhoewel het geen vetpot is 
gaat het toch redelijk.   
 
Tijdens de rondvraag passeerden er weer de nodige vragen die we eerst als bestuur even willen bespre-
ken en kijken wat de mogelijkheden zijn voor we u daar mee lastig vallen. 
 
Nu Jacintha vertrokken is zijn we dus nog steeds op zoek naar aanvulling van ons bestuur, niet meteen 
zozeer een voorzitter maar wel iemand die gewoon  mee wil denken over een aantal zaken in/rondom 
Ons Huus. En die moet toch te vinden zijn? Of interesseert het niemand meer h oe alles loopt en gere-
geld wordt?  
 
Dat kunnen we ons eigenlijk ook niet voorstellen…….. daarom hieronder een beperkte opsomming van 
de taken van ons bestuur: 
 
 
- Contact onderhouden: met onze leden ( de diverse verenigingen ), met het beheerdersechtpaar, met 
de gemeente  Apeldoorn, met de bewoners van Beemte Broekland d.m.v. bijvoorbeeld deze Ratelaar, 
met de klusgroep en de Aktief Ons Huus groep. 
 
 
- Zorg dragen voor onderhoud van de gebouwen en het sportveld. 
 
 
Weet u : met  één persoon erbij wordt het voor de andere bestuursleden ook weer minder werk en kan 
er ook weer eerlijk ( indien nodig) gestemd worden over een aantal zaken. Bij ons geldt gewoon: meer-
derheid van stemmen. 
 
En wat is werk? We vergaderen één avond per maand ( indien echt nodig vaker), we regelen ook heel 
veel per mail of in onze appgroep. 
 
We hopen echt dat er iemand opstaat die zich in wil zetten voor Ons Huus! 
 
Zoals altijd kunt u voor vragen, opmerkingen, klachten of wat dan ook mailen naar infodorps-
huisbb@gmail.com. 
 

Graag tot ziens in Ons Huus! 
 

Vriendelijke groet, 
Jacintha, Henk, Martine, Arnold en Mettie 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Aktief Ons Huus Groep 

WORKSHOP PORSELEIN STIPPEN 
 

Vrijdag 10 mei a.s. 

De Aktief Ons Huusgroep organiseert een workshop porselein stippen 
i.s.m Dotsaround uit Zwolle op vrijdag 10 mei om 19.30 uur in Ons Huus.  
 
U kunt kiezen uit het stippen van een beker (grote of een senseokop) 
met bijpassende theezakjeshouder of 2 gebaksbordjes of een kop en 
schotel. 
 
De prijs voor deze workshop is € 28 inclusief het porselein en  
2x thee/koffie. 
 
Aanmelden kan via mail: aktiefonshuus@outlook.com of  
via telefoon: 06 51557509, graag met vermelding welke voorwerpen  
u wilt gaan stippen. 
 
De workshop gaat door indien er 10 personen zijn opgegeven. 
 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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PCBO De Diamant 2 

    Het eerste Beemte-moment was een groot succes! 
 
    De kinderen die wilden, mochten hun talenten en hobbies met de hele school  
    delen.  
    Er is verteld over twee verzamelingen Schleich paardjes, er werden kunstjes  
    gedaan, gedanst, toneel gespeeld, muziek gemaakt en we mochten proeven van 
    heerlijke zelfgebakken cake. Zelfs de juffen deden mee op hun gitaar… 

    Het was een geslaagd Beemtemoment!  
 
 
 
Vrijdag 22 maart was ook bij ons de Nationale Pannenkoekdag! 
 
Van tevoren hadden alle kinderen van groep 1 t/m 8 een uitnodiging gemaakt om hun eigen opa’s en 
oma’s uit te nodigen voor dit geweldige pannenkoekfestijn. En wat zijn er veel gekomen! Het was echt 
supergezellig. Een aantal moeders had thuis al pannenkoeken voor ons staan bakken en tijdens het 
feest bakten de kinderen uit groep 5/6/7/8 samen met een aantal ouders nog veel meer pannenkoe-
ken, zodat iedereen er twee (of zelfs meer) mocht opeten. 

Dankzij de OR en vele ouders die zich ingezet hebben deze dag, konden we een fantastisch feest rea-
liseren voor de kinderen, opa's en oma's! We willen dan ook iedereen die deze dag geholpen heeft, 
ongelofelijk bedanken want zonder jullie was het niet gelukt! Volgend jaar weer?  

Tijdens de scholierenveldloop deden ook dit jaar weer een aantal kanjers van onze school mee. Voor 
groep 3 rende Noor zich naar een prachtige tweede plek! Voor groep 4 renden Jens en Danil mee. 
Voor groep 5 behaalde Isa een prachtig derde plek! Voor groep 6 deed Sofie haar best. Voor groep 7 
rende Tijmen mee en voor groep 8 verdedigde Senna onze eer. Deze kanjers hebben het allemaal 
geweldig gedaan en hebben hiervoor dan ook een mooi certificaat ontvangen. 

Erepodium voor onze kanjers tijdens de Scholierenveldloop  
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PCBO De Diamant 3 

Nationale buitenlesdag!  

Dinsdag 2 april was het Nationale 
buitenlesdag en uiteraard deden ook 
wij mee met groep 1 t/m 8.  
 
Allemaal weg uit dat muffe lokaal en 
op naar buiten! 
 
Deze dag werd er buiten gerekend, 
gegymd, zijn er gedichten geschre-
ven en vonden ook de lessen spelling 
en nieuwsbegrip buiten plaats.  
 
Het was een heerlijke, leerzame dag!

    

Woensdag 3 april vond het lenteatelier op De Diamant - Beemte.    De kinderen konden kiezen uit 
verschillende workshops. Wat zijn er toch wederom weer een prachtige dingen gemaakt en wat is er 
toch veel creatief talent binnen onze school. Kinderen van groep 1 t/m 8 mochten zelf kiezen wat ze 
wilden doen tijdens dit atelier. Zo werden er beelden van klei, figuren van gipsverband, gekke vogels, 
lentetakken, vlinderslingers, kikkerspellen en konijnenmaskers gemaakt, mochten kinderen helemaal 
losgaan op de dansmuziek van just dance en heeft onze eerste groep programmeurs een mini-game of 
mini-animatie in elkaar gezet via scratch. We willen de (groot)ouders die geholpen hebben ontzettend 

bedanken. Het was weer een leuke, creatieve ochtend!      ♀️ 

Iedereen komt tot zijn recht tijdens het lenteatelier! 
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PCBO De Diamant 4 

Nieuws vanuit groep (5)6/7/8 
 
Wat is er weer ongelooflijk veel gebeurd deze afgelopen maand. Graag nemen wij u mee in de wereld 
van groep (5)/6/7/8… 
     De week van de Lentekriebels ligt inmiddels achter ons. Groep 5/6 leerde 
     over de verschillen tussen jongens en meisjes, vriendschap, verliefdheid, 
     hoe laat je iemand merken dat je hem/haar lief vindt, hoe geef je elkaar 
     complimenten en waar komen de baby’s vandaan.  
     Groep 7/8 heeft geleerd wat er allemaal veranderd wanneer een meisje en 
     een jongen in de puberteit komen, hoe het zit met verliefd worden en ver-
     kering vragen, dat er verschillende relatievormen zijn, hoe we op de juiste 
     manier NEE kunnen zeggen als we iets niet fijn vinden, vanaf wanneer en 
hoe we kinderen kunnen krijgen en hoe we kunnen voorkomen dat we ongewenst zwanger raken of 
geslachtziektes oplopen. Aan het eind kreeg iedereen uit deze groep ook een pubergids mee naar huis 
om daar thuis nog eens rustig in te kunnen lezen of om erover te praten met ouders. 
Natuurlijk werd er af en toe best gegiebeld wanneer er een blote jongen of een bloot meisje op het 
whiteboard verscheen, maar alle kinderen hebben er heel veel van geleerd. Geweldig om te zien hoe 
de kinderen hierover op een hele fijne en open manier met elkaar in gesprek gingen.  
Een aantal kinderen uit onze groep heeft meegedaan aan de scholierenveldloop. Ze hebben helaas niet 
gewonnen, maar we zijn er niet minder trots om. 
In het kader van de scholentour van Sportstimulering Apeldoorn Accress zijn de kinderen van groep 
6/7/8 naar Bounz Apeldoorn geweest om dodgeball te spelen en om lekker trampoline te springen (zie 

bijdrage groep 8 redactie)   

Groep 6/7/8 heeft 27 maart meegedaan aan het school-voetbal toernooi voor kleine scholen. Het ging 
volgens ons niet allemaal even eerlijk en we hebben helaas verloren, maar het was wel reuze gezellig. 
Volgend jaar weer! Toch juf Eliza? 
     We hebben ook weer een geweldig workshopatelier gehad. Iedereen mocht 
     zich inschrijven voor een interessante, creatieve of sportieve workshop.  
     Wat zijn er weer veel mooie dingen gecreëerd. 
     Verder mochten we met groep 6/7/8 op bezoek komen in de kerk. Hier  
     volgden we de kruistocht van Jezus op Egyptische staties, voerden we  
     mooie gesprekken met alle vrijwilligers en voerden we opdrachten uit.  
     Daarna mocht iedereen een kaarsje aansteken, hebben we samen gebe 
     den, kregen we wat te drinken, te snoepen en een lichtje met uitnodiging 
     voor de paasviering. Het was erg indrukwekkend. Wat fijn dat we dit sa 
     men op deze manier mochten delen. 
     Op woensdag 10 april was er weer de open dag. Kinderen uit groep 7  
     mochten belangstellende ouders rondleiden door de school en vertellen hoe 
     wij hier werken en leren. Dat deden ze heel goed. 
      
 
 
 
 
 
Groep 7/8 heeft deelgenomen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen (zie bijdrage groep 8 
redactie). 
 
En tot slot waren de Koningsspelen ook dit jaar weer een groot succes (zie bijdrage groep 8 redactie). 
Uiteraard hebben we ook weer de nodige activiteiten in het vooruitzicht: zo buigt groep 8 zich op dins-
dag 16 en woensdag 17 april over de IEP, hebben we op woensdag 17 april ons bevrijdingsboomfeest, 
hebben we nog onze Paasviering met lunch, eieren zoeken en palmpaastochtlopen, krijgen we nog een 
gastles Autisme-asperger en een gastles (cyber)pesten, hebben we de nodige vrije dagen voor de boeg 
en starten we na de meivakantie met ons Kunstproject.  
 
Kortom: We gaan er weer een geweldige tijd van maken met groep (5)6/7/8. Tot de volgende Rate-
laar!  
 
 

https://www.facebook.com/sportstimuleringapeldoorn/?__tn__=K-R&eid=ARCoI2Og1foZ73Rxxxi6JyptKuxvai8OY7NUEzZXuAWMhOI70lPkWmUCNh3SnHxLW3PGijHu7L-LUoJg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsXcLhldwMu42wGboL7wYPLJR0aDnYxBtrq-y6kxHe9Ep38cB-1Z21lqH5MxOVIY76a_eeHMvQBS1
https://www.facebook.com/bounzapeldoorn/?__tn__=K-R&eid=ARD8Ujd17EVxeomEE9_mPGLerzm92EIZoogRalya9YF7J0bVt5c3wOtHKZIKIC6kkVDaJeW1UtHwLRgZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDsXcLhldwMu42wGboL7wYPLJR0aDnYxBtrq-y6kxHe9Ep38cB-1Z21lqH5MxOVIY76a_eeHMvQBS1QDES4ocSLli
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PCBO De Diamant 5 

Van onze groep 8 redactie 

Bounz Dodgeball 
 
9 april 2019 zijn we met groep 6/7/8 naar 
bounz geweest, om dodgeball te doen. 
We hadden 4 teams. We hadden team 
groen, blauw, geen hesje en oranje. En 
we hadden 2 velden. We wisselden steeds 
door. De laatste 15 minuten mochten we 
vrij springen.                                                                                         
Gemaakt door: Senna en Tijmen 

Nationaal fietsexamen  
 
We hadden donderdag 4 april theorie examen. In 
het theorie examen stonden er vragen op een 
blad die je moest beandwoorden, gelukkig heeft 
iedereen het gehaalt. Donderdag 11 april hadden 
we het praktijk examen hierbij moesten we de 
route fietsen. Daar weten we de uitslag helaas 
nog niet van…          Gemaakt door: Rosan en Jo-
lene 

Koningsspelen 
 
Vandaag hadden we de koningsspelen. Eerst gingen we 
lekker ontbijten in onze eigen klas. Toen gingen we de ko-
ningspelen openen met de dans Pasapas met onze hele 

school.Toen gingen we naar buiten spelletjes doen. We maak-
ten allemaal groepjes van groep 1 tot en met groep 8. We 
gingen allemaal spelletjes doen in de groepjes.  
Toen was het al weer tijd dat groep 1 tot en met 4 weer 
naar huis ging. We vonden het allemaal super leuk!  

                                              
Gemaakt door: Julia en Laura 
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Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 
ACTIVITEITEN VERSLAG 2018 van de buurt belangenvereniging Beemte-Broekland.  

 
 

Op woensdag 20 maart is de jaarlijkse ledenvergadering geweest, waarbij we ook altijd 
even vertellen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en waar we momenteel nog mee 
bezig zijn. Hieronder het verslag! 
 
 
SINTERKLAAS 
Een groepje vrijwilligers organiseert jaarlijks het Sinterklaasfeest in het Dorpshuis. Dit jaar kwam Sin-
terklaas en zijn pieten op de scooter aan. De zaal was goed gevuld met kinderen, ouders en opa’s en 
oma’s. Het was een gezellig feest waar ongeveer 50 kinderen aanwezig waren. Mooi dat dit feest ook 
na vele jaren nog steeds in stand is gebleven. 
 
50+ REISJE 
’s Ochtends werd er een bezoek gebracht aan het Bolletje museum in Almelo. Daarna onderweg naar 
Ootmarsum om daar gezellig deel te nemen aan een warme maaltijd. Later ging de reis verder naar 
een ambachtelijke glasblazerij ook in Ootmarsum. Daar hadden de deelnemers ca 1,5 uur vrij te beste-
den in Ootmarsum. Ik heb uit betrouwbare bronnen dat er dit jaar ook weer iets heel leuks bedacht is. 
Dus meldt u vooral aan! Jaarlijks wordt dit dagje uit geregeld door Annette Barmentloo en Joke Buiten-
huis. 
 
RATELAAR 
10 keer per jaar komt de redactie van de Ratelaar bij elkaar om te proberen om weer een mooi blad in 
elkaar te zetten.  Tegenwoordig bestaat de redactie uit Siep Woudstra, Helen Apeldoorn, Simone van 
Assen en Marjan van Assen. We proberen, scholen, verenigingen, bewoners etc. zoveel mogelijk te sti-
muleren hun activiteiten te delen in de Ratelaar.  We krijgen veel positieve reacties over de Ratelaar. 
Voor wie de Ratelaar niet ontvangen en deze toch graag willen lezen. Weet dat de Ratelaar ook online 
beschikbaar is. Dit jaar verscheen er zelfs een extra editie voor de Zomer in Gelderland. Wij bedanken 
Anton Hafkamp die jarenlang de Ratelaars heeft bezorgt bij de adverteerders en bij de familie ter Ma-
te. Vanwege zijn gezondheid is hij hiermee gestopt. 
 
JEUGD EN JONGEREN/ROCK SOLID  
De Buurt- en Belangenvereniging betrokken bij de jeugdgroep Rock Solid. Vanuit Wenum Wiesel is dat 
Jenny Mijnheer. De jeugd van 12 tot en met 15 jaar komt één keer in de maand bij elkaar in het 
Dorpshuis. Onder begeleiding van Bram Neuteboom Spijker en Berend Pas doen zij leuke activiteiten 
samen. Ze zitten tegenwoordig in de opgeknapte kelder aan de achterkant van het Dorpshuis en ma-
ken ook vaak gebruik voor spelletjes van de gymzaal. De reacties van de opgeknapte kelder waren erg 
positief. Ik moet zeggen dat Rock Solid het afgelopen jaar best goed bezocht is. Mooi dat er af en toe 
iets te doen is voor deze leeftijdsgroep in onze buurtschap. 
 
AED  
Als vereniging vinden wij het belangrijk dat er in onze buurtschap veel mensen zijn die de AED kunnen 
bedienen. Daarom organiseren wij jaarlijks een herhalingscursus. Dit jaar was dat op 20 februari. Een 
groep van ongeveer 15 personen heeft weer deelgenomen dit jaar. Ook houden we in de gaten dat het 
AED-apparaat onderhouden wordt. Aangesloten deelnemers krijgen een bericht via hun telefoon waar 
hulp nodig is en kunnen reageren als ze in de buurt zijn. De één krijgt dan bericht om het AED-
apparaat mee te nemen en de ander gaat direct naar het adres wat in het bericht staat.  
 
GLASVEZEL 
Het afgelopen jaar waren er bijeenkomsten in het Dorpshuis voor belangstellenden. Twee partijen wa-
ren aanbieders en uiteindelijk kreeg Glasvezel Buitenaf de meeste stemmen.  
 
Stand van zaken planning Veluwe Oost 
De laatste informatie die we hebben gevonden op de website van Glasvezel Buitenaf is dat bewoners 
die een abonnement hebben afgesloten een brief hebben ontvangen. Deze brief werd woensdag 27 
maart bezorgd. 

     Zie verder pagina:23 
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Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 
 
Aannemer: Van Gelder Telecom 
 
De aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat verzorgen, is Van Gelder Telecom. Het bouwteam van 
Van Gelder dat de aanleg in dit gebied gaat realiseren, werkt nu aan de aanleg in het buitengebied van 
Veluwe Noord en Kampen Zuid. 
In Veluwe Noord en Kampen Zuid verloopt de aanleg voorspoedig. Van Gelder werkt hard om dit ge-
bied zo spoedig mogelijk van glasvezel te voorzien. De civiele werkzaamheden verwachten ze in de zo-
mer af te ronden. Dit betekent dat ze na de bouwvak van start kunnen in Veluwe Oost. 
 
Voorbereidingen in volle gang 
De voorbereidingen voor Veluwe Oost zijn al in volle gang en gaan door. Zoals de afstemming met alle 
betrokken gemeentes over de locaties van de straatkasten. De aannemer start voor de zomer met het 
schouwen van het tracé. Dat wil zeggen dat het hele tracé grondig wordt bekeken. Waar nodig wordt 
het ontwerp hierop aangepast. 
 
Na de bouwvak eerste schop in de grond 
Na de bouwvak zetten we de eerste schop in de grond. Met deze symbolische handeling gaat de aanleg 
in Veluwe Oost dan officieel van start. De aannemer maakt een detailplanning voor de aanleg. Deze 
volgt naar verwachting rond de zomer. Bewoners ontvangen dan ook meer informatie over de start van 
de aanleg.  
 
BUURT PREVENTIE APP 
Al enige tijd hebben wij in onze buurtschap een preventie app. De beheerder van deze app groep is 
Willem Peppelenbos. De groep heeft inmiddels 126 leden. Deze app is bedoeld om elkaar te wijzen op 
verdachte personen/auto’s. Maar ook bijvoorbeeld bij diefstal zitmaaier of een inbraak. Samen blijven 
we alert op verdachte situaties. En als iemand een bericht in deze app plaatst, probeer alleen indien 
noodzakelijk te reageren. Deze app werd in het verleden ook vaak voor oproepen gebruikt die niets 
met preventie te maken hadden. Daar is nu een aparte app groep voor opgericht.  
 
SPREEKUUR HÉLÈNE MOOK  
Per 1 april komen de fysieke spreekuren van Hélène Mook, sociaal werkster in Beemte Broekland te 
vervallen. Dit vanwege de heel slechte belangstelling en animo voor deze spreekuren. Hiervoor in de 
plaats komt een telefonisch spreekuur op dinsdag morgen van 08.30 tot 09.30 uur. 
  
AANPAK SPEELVELD KORENAAR 
De waterpomp van de Korenaar is oud en kapot en is aan opknapbeurt toe. Eigenlijk zou het hele veld-
je van de Korenaar wel een opfrisbeurtje kunnen gebruiken. Met de bewoners is nu overlegt om met 
een mooi plan te komen en dat wordt dan voorgelegd aan de gemeente. 
 
BEEMTERBOX 
Diverse nieuwe bewoners hebben inmiddels de Beemterbox ontvangen. Mieke van de Pangaard weet 
deze boxen mooi te bewerken en te vullen met allerlei folders e.d. van omliggende middenstand en 
verenigingen. Wij van de bbvbb horen graag als er ergens in Beemte-Broekland nieuwe mensen zijn 
komen wonen. We zorgen er dan voor dat er zo spoedig mogelijk een Beemterbox naar toe gaat. 
 
ZOMER IN GELDERLAND 
Het was een fantastisch feest wat veel commotie, gezelligheid en saamhorigheid heeft gebracht. De 
dag zelf, de aanloop naar de finale en het finalefeest zelf bracht veel mensen uit Beemte-Broekland en 
omstreken bij elkaar. Tijdens het finalefeest heeft de bbvbb nog bijgedragen aan een consumptie en 
hapjes. Met z’n allen waren we trots op Beemte-Broekland, het mooiste dorp van Gelderland 2018.  
 
SOOS 
Er zijn weer diverse soosmiddagen geweest en we hebben weer van alles gezien en gedaan. Zo zijn we 
met een huifkartocht geweest, hebben Nelly Lohuizen en haar zus van alles verteld over hun eigen ge-
maakte sappen en jams, hebben we een sinterklaasmiddag meegemaakt in Talma Borgh, we hebben 
onze hersenen getraind met de hersengymnastiek, heeft Jan Vegter van alles verteld over Mongolië en 
Sharon Slijkhuis over haar hobby taarten maken en nog veel meer. Het was weer een mooi jaar met 
elkaar, op naar het volgende jaar. Bent u 55+ ? kom dan ook gerust eens langs op de eerste dinsdag-
middag van de maand van 14.30 uur tot 16.30 uur. In Juli en Augustus hebben we vakantie.  
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WONINGBOUW VOOR DE JEUGD 
 
We proberen nog steeds om betaalbare starterswoningen in Beemte-Broekland te krijgen. Er is een 
grote groep jeugd die hier graag wil blijven wonen. Daarbij is het ook heel goed voor een dorp om 
weer jonge inwoners te hebben. Voor de school, de kerk, de verenigingen, het dorpshuis ,enz. Dit 
plan leeft dus nog steeds en we doen ons best dit te kunnen realiseren. 
 
BIJDRAGE BUURTFEEST  
Twee keer per jaar willen we vanuit de buurt belangen een bijdrage leveren voor een buurt feest. 
Wij vanuit de buurt belangen vonden dit een goed initiatief en hebben besloten om een bijdrage van 
€ 4,- pp te geven. Wilt u ook in aanmerking komen wees er dan op tijd bij want het betekent wel 
dat we niet meer dan 2 keer per jaar hier een bedrag voor kunnen geven, wij kijken natuurlijk wel 
dat eenieder een keer aan bod komt. 
 

TEUGE 
De Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Teuge gaat over de lusten en lasten die de luchthaven 
met zich mee brengt. Gebruikers van de luchthaven, omwonenden en andere betrokkenen ko-
men bij elkaar en overleggen over de effecten van de luchthaven. Quita Kuiper uit onze buurtschap 
sluit hier al jaren bij aan namens onze buurtschap. Luchthaven Teuge is een regionale burgerlucht-
haven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat luchthavens van een dergelijke grootte een commissie regio-
naal overleg instellen. De commissie is een gebiedsgericht overleg. De gebruikers van de luchthaven 
produceren geluid binnen de toegestane wettelijke normen. In de commissie worden de milieuas-
pecten (waaronder vermijdbare hinder) besproken.  De commissie bestaat uit verschillende partijen 
met uiteenlopende belangen en houdt zoveel mogelijk rekening met die belangen. Daarnaast be-
spreekt de commissie ook het belang van de betrokken partijen voor de economie, de werkgelegen-
heid, toerisme, recreatie en milieu. Minimaal twee keer per jaar vergadert de commissie en stelt een 
jaarverslag op. De vergaderingen, agenda en verslagen zijn openbaar. Provinciale Staten van Gel-
derland hebben de commissie ingesteld, zoals de Wet Luchtvaart dat bepaalt. Voor de komende ja-
ren staat het luchthavenbesluit als vast agendapunt op de agenda. Provinciale Staten stellen het 
luchthavenbesluit voor Teuge vast. In het luchthavenbesluit wordt het beleid voor de komende jaren 
vastgelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aantal vliegbewegingen, geluidsnormen en 
veiligheid. Quita Kuiper zoekt een opvolger die haar wil vervangen. Heeft u interesse? Neem contact 
op met de Buurt- en Belangenvereniging. 

STROOIEN VAN ZOUT IN DE WINTER/ZWERFAFVAL 
De strooiwagens die rijden voor de gemeente Apeldoorn rijden met een GPS systeem. Hierdoor mo-
gen zij niet van de route afwijken. Heeft u klachten dat er in uw straat slecht of helemaal niet is ge-
strooid? Geef dit dan door aan de gemeente. Zij kijken dan of een route eventueel aangepast kan 
worden. Ook meldingen van zwerfafval kunt u doorgeven bij de gemeente. 
 

Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 
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Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 
 
En dan nog het afval………………….. 
 

AFVALINZAMELING 
Zoals u wellicht al heeft gelezen of gehoord zijn ze in de gemeente Apeldoorn druk bezig met het uit-
rollen van een nieuw afvalbeleid In de tweede helft van 2018 zijn Rivierenkwartier, Componistenkwar-
tier en Woudhuis/Osseveld al overgegaan naar het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. Kort gezegd 
betekent omgekeerd inzamelen dat herbruikbare grondstoffen, zoals groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT), PMD (plastic, blik en drinkpakken), papier en karton aan huis opgehaald worden. De kleine hoe-
veelheid restafval die overblijft, brengen inwoners naar een ondergrondse container bij hen in de 
buurt. Daarom worden er meer ondergrondse containers voor restafval geplaatst en er daarnaast meer 
ondergrondse luiercontainers waar inwoners luiers en incontinentiemateriaal gratis kunnen weggooien. 
Op dit moment zijn ze bezig met de uitrol ik heel Apeldoorn zuid, inclusief de dorpen (onder de spoor-
lijn). Na de zomer zijn de wijken en dorpen aan de beurt (ten noorden van de spoorlijn). Waaronder 
dus Beemte Broekland. 
Wat houdt dit nu precies in voor Beemte-Broekland. In de buurt van het dorpshuis komt een onder-
grondse container waar men de zaken met restafval in kan deponeren. Door middel van een milieupas 
gaat deze container open en kunnen de kosten via de gemeente berekend worden. Voor de kosten zie 
de foto met 10 meest gestelde vragen.             



De Ratelaar - mei 2019 - Pagina 26 
 

 

 

Puzzelen maar... 
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Buurt en Belangen Vereniging Beemte Broekland 

 
 
Ook kan men er voor kiezen de grijze container te behouden. Dat kost eenmalig €25,-, maar in de dor-
pen is dat gratis. Deze container kost ongeveer €7,54 per aanbieding en dat kan om de week. Wel 
moet je daar eerst voor bellen/appen om af te spreken. 
We hebben gevraagd of mensen achter in Beemte-Broekland ook mogen legen bij containers in de 
Vecht, dat wordt door de gemeente nu onderzocht. 

Heeft u nog vragen dan kunt u kijken op de site:  
 

www.circules-berkel.nl/minder-afval/ 
 

 

Ook kunt u de afvalvrij app downloaden. 

http://www.circules-berkel.nl/minder-afval/
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Oranje Vereniging Beemte Broekland 

     
    ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND  
  
       9 - 10 en 11 augustus  
  
                   programma 2019  
  
 
  
  VRIJDAG 9 AUGUSTUS  
 
  14.00 UUR    Opening met het Wilhelmus    
     Seniorenmiddag m.m.v. ‘Wibo Westra’ en ‘Wiesels Delight’   
  
    17.00  UUR   Buurtborrel  
  
  20.00 UUR Feestavond m.m.v. Radio Rave (DJ Barry Paf en DJ Menno      
         de Boer) & DJ Bart  
  
  01:00  UUR   Einde feestavond  
  
  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  UUR   Einde feestavond        
   
  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  UUR   Einde feestweekend      
  
   
 
  ALLE DAGEN KERMIS  |  GRATIS DRAAIMOLEN  |  BUITENTERRAS  
  
         
        WWW.OVBB.NL  
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Verkeerskennis opfriscursus 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?  
 
Bent u inwoner van de gemeente Apeldoorn en wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag nog 
eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Grijp nu uw kans. In 2 bijeenkomsten van 
2 uur wordt u onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijge-
praat over alle verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Denk daarbij aan de turboro-
tondes, spitsstroken, nieuwe belijningen enz. Uiteraard is er ruimte voor vragen en het inbrengen 
van eigen ervaringen. Meld u aan voor deze opfriscursus die bedoeld is voor verkeersdeelnemers 
van 65 jaar en ouder. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Apeldoorn in op-
dracht van het ROV Oost-Nederland. 
 

 
1e bijeenkomst: woensdag 22 mei 2019 van 10.00 – 12.00 uur 
2e bijeenkomst: woensdag 5 juni 2019 van 10.00 - 12.00 uur 
Locatie: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn 

 
 
U wordt beide dagen verwacht. 
 
 
De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen. Deelname is gratis.  
Veilig Verkeer Nederland biedt u daarnaast de mogelijkheid aan om – op vrijwillige basis - deel te 
nemen aan een individuele praktijkrit in uw eigen auto. De praktijkrit in uw eigen auto is bedoeld 
voor u om aandacht te besteden aan uw eigen rijvaardigheid. Het is geen examen en kan geen 
gevolgen hebben voor uw rijbewijs. De instructeur zal na de rit met u doorspreken voor welke 
punten u extra aandacht kunt hebben in het verkeer. Voor deelname vragen we een eigen bijdrage 
van € 15,00. Verdere informatie hierover ontvangt u na aanmelding.   
 

 
 
VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring op-
gedaan met het organiseren van deze cursussen. 
De populariteit van de cursus is de afgelopen  
jaren flink toegenomen. U kunt zich aanmelden 
voor de cursus door een e-mail te sturen naar 
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. Opfriscursus Apel-
doorn. Vermeld in de e-mail uw naam, adresgege-
vens, geboortedatum en telefoonnummer.  
 
Bel voor meer informatie naar: 0575 – 510 144. 
 
 
 
 
 

 
Vanwege de grote belangstelling adviseren we u niet te lang te wachten met aanmelden.  
 
 
U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een bevestigingsbrief 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

mailto:steunpuntoost@vvn.nl
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DIO Beemte 

Seizoen afsluiting 
 

Beste leden van DIO, 
 

Op vrijdagavond 10 mei 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: 20.00 

 
Locatie: Ons Huus, Beemterweg 25A,  

7341 PB Beemte Broekland 
 
    Met vriendelijke groet, Het bestuur  
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Beheerder Ons Huus 

ONS HUUS  
 
Yes, vanaf 1 mei TERRAS weer geopend!!!  En ook weer SOFTIJS verkrijgbaar!!  

En ook  de IJSCOUPE met verse AARDBEIEN  en SLAGROOM!!!     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                               

          
Dinsdag 7 mei : Soos 
Vrijdagavond 10 mei: Actiefgroep workshop  porselein stippen en DIO Ledenvergadering 
Maandagavond 13 mei:  Info avond Glasvezel Buitenaf 
Woensdag 15 mei: Ouderenreisje 
Zaterdagmorgen 18 mei: BHV georganiseerd door Kraam 90 
Donderdag 23 mei: Stemburo Europees Parlement  
Vrijdagavond 24 mei: DIO ledenvergadering 
Dinsdagavond 28 mei: ArtPub schilderworkshop 
Donderdag  : Hemelvaartsdag, kom een bakkie doen op ons  gezellige terras,  vanaf 10.00 uur van 
harte welkom ☺ 
 
 
Zaterdag 1 juni: Keuring konijnenclub De 7 Rassen 
Zaterdag 15 juni: Onbeperkt Spareribs eten, opgave bij Ben (tel. 06 2728 4949) of bij de bar of via 
mail: benkerkstra@gmail.com 
 
 
Woensdag 1 mei: Start van het fietsseizoen van het Fietsgilde Apeldoorn, bijdrage € 2,50 p.p..  
Dit is een dagtocht van ca.40 km. over vlakke asfaltwegen en –paden.  
De globale route is als volgt:  
Apeldoorn – Beemte Broekland – Terwolde – Spekhoek –Teuge – Apeldoorn.  
Om 10.00 uur vertrek bij het restaurant op de woonboulevard Het Rietveld, hoek Laan van Osseveld/
Zutphensestraat.   
De eerste koffiepauze van deze rit is bij Ons Huus. 
 
Voor nadere info verwijzen wij u graag naar: www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
 
Toelichting workshop Artpub op 28 mei: 
Leuk voor een gezellig avondje met vriendinnen, buurvrouwen of collega’s! Je krijgt stap voor stap uit-
gelegd hoe je deze schilderijen moet maken; dus iedereen kan het!  
Opgave en nadere info via de website www.artpub.nl 
 
 
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 
 

http://www.fietsgilde-apeldoorn.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. 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Mei 2019: 

 
05 mei   10.00 uur  Dienst met Ds. I. de Zwart, Deventer 
12 mei   10.00 uur  Dienst met Ds. .L.C. Bulens, Apeldoorn 
19 mei   10.00 uur  Dienst met Ds. J. Leijenhorst, Barchem 
        dialectdienst 
26 mei   10.00 uur  Dienst met Ds. C.M. Baas, Apeldoorn 
30 mei   10.30 uur  Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst,   
       Hemelvaartsdag 
02 juni   10.00 uur  Dienst met Ds. J.J. Kappers, Apeldoorn 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
Zondag 5 mei Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zaterdag 11mei  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 19 mei Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 25 mei Woord en Communieviering met pastor  I. Kantoci 
Hemelvaartsdag alleen een viering in Twello om 9.00 uur 
Zondag 2 juni  Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 8 juni Woord en Communieviering met  pastor I. Kantoci 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 

    
Op donderdag 13 juni is de gedenkdag van de  patroonheilige van  
de geloofsgemeenschap Antonius. 
Dan zal er om 19.30 een eucharistieviering zijn in de mf ruimte van de school ,  
pastoor H Hermens gaat hierbij voor en Inbetween zorgt voor de zang. 
U bent hierbij van harte uitgenodigd. 
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

 zondag 5 mei Eucharistieviering met pastoor H. Hermens en Ronald Dashorts 

zondag 12 mei Eucharistieviering met  pastor Sebastian 
zondag 19 mei Eucharistieviering met pastoor H. Hermens  presentatie Eerste H Communie 
zondag 26 mei   Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Hemelvaartsdag 26 mei Eucharistieviering met pastoor H. Hermens 
zondag 2 juni. Eucharistieviering met pastoor H Hofstede 
zondag 9 juni  Eucharistieviering met pastor Sebastian en J Oude Vrielink 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

Spreekuur sociaal werkster 
 
 
Per 1 april komen de fysieke spreekuren van Hélène Mook, 
sociaal werkster in de dorpen Wenum-Wiesel, Beemte-
Broekland, Radio Kootwijk en Hoog Soeren te vervallen.  
 
Dit vanwege de heel slechte belangstelling en animo voor 
deze spreekuren. 
 
Hiervoor in de plaats komt een telefonisch spreekuur op 
dinsdagmorgen van 08.30 tot 09.30 uur.  
 
 
Hélène is bereikbaar op telefoonnummer 06-25009728. 
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Brede school Anthonius de Vecht 

 

Even wat informatie vanuit de Antoniusschool De Vecht. 

 
NL SCHOON 

Op vrijdagmiddag 22 maart heeft groep 7 en 8 meegedaan aan Neder-
land Schoon. Tijdens een korte uitleg in de klas kregen de kinderen 
allemaal een veiligheidsvest en veiligheidshandschoenen uitgereikt. 

Vol enthousiasme begonnen ze aan het opruimen van zwerfafval rond-
om school en het voetbalveld van Ven L. Maar uiteindelijk werd dit uit-
gebreid tot het hele dorp De Vecht. 
De zon scheen heerlijk en dat maakte het werk ook prettiger. Uiteinde-
lijk hebben we zo’n 20 vuilniszakken vol zwerfaval gevonden. Ook een 
oefendoel werd in de struiken bij V en L teruggevonden. Knap werk 
werd er verricht. Het dorp ziet er weer schoon uit. 
Trots op deze kinderen. 
 
  
              NL DOET 
 
Op vrijdag 15 maart was de jaarlijkse NLDoet actie. Onze school deed hier ook aan mee. 
Ouders gingen aan de slag om de school een goede schoonmaakbeurt te geven. Alles werd met  een 
heerlijk geurend sopje aangepakt. Luxaflexen werden gereinigd, ramen binnen en buiten werden 
schoongemaakt. 
 
Ook buiten werd er hard gewerkt. De weergoden waren ons gunstig gezind. Vooraf had het nog even 
hard geregend, maar tijdens de werkzaamheden was het droog.  
 
De leerlingen van de groepen 7 en 8 konden zich uitleven aan de tuinwerkzaamheden. Op de heuvel 
werd een nieuwe grasmat gelegd. (Menig voetbalclub zou jaloers worden). De kinderen ( met en 
zonder werkkleding) waren enthousiast bezig. Hulde. We hopen, dat de kleding hierna wel weer 
schoon is geworden. 
Schors werd bijgevuld, plantjes werden in de borders geplant. Hieronder volgt een foto-impressie. 
 
 
Na afloop kregen de kinderen nog een versnapering en de volwassenen kregen koffie en thee met 
iets lekkers aangeboden. 
 
Allen dank voor jullie tomeloze inzet en enthousiasme. 
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DIO Beemte 


