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      Zie verder pagina:16 

PCBO De Diamant 1 

Vanuit de directie 

 
 
Het is al weer herfstvakantie en wat is de eerste periode snel gegaan. De kinderen hebben hun draai ge-
vonden en zijn enthousiast bezig met allerlei activiteiten.  Zo zijn er 20 nieuwe chromebooks gekomen 
en 3 Ipads voor de kleuters. De juffen en de kinderen zijn hier superblij mee. Op woensdag hebben we 
”waterdag “ ingevoerd en steunen we de Sits for Care foundation, hiermee krijgen meisjes in India kans 
om naar school te gaan. Ook de Kinderpostzegelactie was weer een groot succes de kinderen hebben 
heel veel verkocht. Fijn dat wij als school ook hierin ons steentje kunnen bijdragen.  
Ook de school en kerkdienst waarin Noach op reis ging was een mooie opening samen met de gemeente 
in de Beemte. Volgende maand is er een ouderavond met de drie Diamantscholen waarin we het gaan 
hebben over “gezonde voeding”  met allemaal leuke ideeën voor traktaties en gezonde lunchtrommels. 
Op woensdag 6 november nemen we deel aan het Nationaal schoolontbijt. Verder staat de komende pe-
riode  in het teken van de herfst, Sinterklaas met zijn roetveegpieten en Kerst, we gaan er weer een ge-
zellige tijd van maken met elkaar. 
 
Met vriendelijke groet,  
Anneke Kamps van der List         
Locatieleider de Diamant Beemte 
 
Nieuws vanuit groep 3,4,5  
Na zeven weken zijn we al goed gewend op school.   
 
De kinderen van groep 3 kennen inmiddels al 13 letters. De letters wonen in verschillen-de straten, de 
korte klinkerstraat, de lange klinkerstraat en de medeklinkerstraat. Er is nog een straat, maar daar ken-
nen we nog niet niemand. Die straat heet de tweeteken-straat. We kunnen al echte woorden en zinnen 
lezen. Elke dag oefenen we in ons schrift maar ook op de computer. Dat doen we met Zoem.   
 
De kinderen van groep 4 kennen alle letters allang. Wij schrijven elke dag een dictee en weten precies 
hoe we de woorden moeten spellen. We gebruiken daarvoor een kaart waarop alle categorieën staan. We 
lezen ook elke dag, soms hardop en soms stil voor onszelf. We lezen al moeilijke woorden die je anders 
moet uitspreken.   
 
De kinderen van groep 5 gaan nu ook op vrijdagmiddag naar school. 
Dan zijn er mooie vakken, zoals geschiedenis en topondernemers. 
We leren ook veel plaatsen bij topo.   
Samen zijn we op schoolreisje naar Dinoland geweest. Daar hadden 
we ook al over gewerkt op school. We weten nu veel over dinosau-
russen. Hoe lang geleden ze leefden, hoe ze eruitzagen en wat ze 
aten. Tijdens de Kinderboekenweek was het thema: “Reis mee”. We 
leerden veel over vervoermiddelen. We zijn gestart met een leuke 
puzzeltocht met alle kinderen van de hele school. Dat was heel ge-
zellig.   
 
Groep 5 werkt graag buiten  
Groep 5 heeft heerlijk gerekend in de buitenlucht. De les ging over 
het creëren en het ontdekken en afmaken van patronen. Waar kun 
je dat nou beter oefenen dan buiten op het plein. Ze hadden het echt heel snel door en vergeten deze 
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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 

 

1-11    Halloween Party Aktief Ons Huus Groep  

5-11    Art Pub Ons Huus 

8—11  Ladies Night Aktief Ons Huus Groep 

10-11  Foto tentoonstelling Ons Huus 

13-11  Brei en haakcafé Ons Huus 

14-11  Kerstboomverlichting ontsteking de Vecht 

15-11  Schuif aan maaltijd Ons Huus 

21-11  Ledenvergadering Dorpshuisvereniging Ons Huus  

27-11  Brei en haakcafé Ons Huus 

30-11  Sinterklaasfeest Ons Huus 

  3-12  ArtPub Schilderworkshop Ons Huus 

14-12  Winterfair Wilhelminakerk 

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 

 

 2,16, 23, 28   PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11, 17    Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  

 13     Dorpshuisvereniging “Ons Huus”  

 15      Seniorensoos 

 19     Oldtimerclub     

 21     Fototentoonstelling      

 25, 27    Zijaktief de Vecht      

 29     Buurtbarbecue Dorpspompbuurt 

 31     Ladies Night 

 33     Kerkdiensten 

 35     Lichtjesregen en DIO 

 36     Beheerder Ons Huus 

 37     Buurtbarbecue Kanaal Noord/Bellertstraat 

 37     Basisschool Anthonius de  Vecht 

 38     Fietsinformatiedag Apeldoorn 

 39     Prinsenbal de Vecht 

 40     Sinterklaasfeest 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 23 november 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 29 okt + wo 30 okt 

Di 10 + wo 11 dec 

 2020 

Di 4 febr + wo 5 febr 

Geachte lezers, 
 
Als je naar buiten kijkt zie je regen en bomen die beginnen te verkleuren. 
Overal liggen al gevallen bladeren en zie je mooie paddenstoelen staan.  
In effen kleuren, maar ook de beroemde rood met witte stippen paddenstoelen zie je. 
Hieraan herken je dat de herfst in aantocht is. Het wordt ook al vroeg donker en de gezelligheid 
in huis keert ook weer met de kaarsjes en kachel weer aan. 
 
Ook is nu het staken van de boeren in het nieuws. Tevens zie je op de wegen grote trekkers en  
hakselaars rijden om de maïs binnen te halen voor de winter. Ze maken alles weer in de kuilen  
zodat de koeien en andere beesten van de winter weer eten hebben. 
 
Sinterklaas komt op 16 november weer naar Nederland. Hij komt deze keer aan in Apeldoorn met de 
stoomtrein. Op 30 november komt hij ook in het Dorpshuis en hier kunnen de kinderen hem dan ook 
verwelkomen. 
 
Namens de redactie, 
Simone van Assen 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 
Geachte bewoners van Beemte- Broekland 
 
De buurt- en belangenvereniging Beemte-Broekland(dorpsraad) zou bestuurlijk in de problemen kunnen 
komen nu twee-drie bestuursleden te kennen hebben gegeven in het voorjaar te stoppen als bestuurslid. 
De continuïteit van buurt- en belangenvereniging staat hiermee op het spel en daarmee de vertegen-
woordiging van bewoners richting gemeente. De afgelopen jaren zijn verschillende projecten door de 
buurt- en belangenvereniging aangedragen bij de gemeente en gehonoreerd.  
 
Een aantal projecten zijn: 
 

• Kleur en fleur in de dorpen (vergroening van het dorpshuis) 

• Inrichting van het dorpshuis 

• Bijdrage maaimachine sportveld dorpshuis 

• Openbare straatverlichting aanpassen 

• Belijning van de wegen aanpassen en verbeteren 

• Vertegenwoordiging klankbordgroep vliegveld Teuge 

• Bijdrage gemeente ‘Zomer in Gelderland’ 

• Overleg gemeente voor de bouw van starterswoningen voor de jongeren uit Beemte- Broekland 

• Inrichten toegang dorp (30 km) 

• Vertegenwoordiging in dorpenplatform 

• Meedenken en meedoen in protest tegen laagvliegroutes vliegveld Lelystad 

• Ontsluiting dorp 

• Zonnepanelenpark 

• Leveren van kopij aan de redactie van de Ratelaar en financiële ondersteuning hier van 

• Overleg voeren over begeleiding jongeren uit het dorp 

• Betrokken bij overleg restafval 
 
Al met al voldoende onderwerpen, die nog actueel zijn en die de aandacht vragen van een vertegen-
woordigend orgaan van bewoners uit het dorp. 
 
Een dorpsraad (dus de buurt- en belangenvereniging) wordt gesubsidieerd door de gemeente. Met deze 
subsidie kunnen bestuurskosten worden betaald en kleine initiatieven georganiseerd door bewoners wor-
den gehonoreerd. 
 
Hoeveel tijd kost het een bestuurslid? Afhankelijk van de functie binnen het bestuur gemiddeld 2 tot 4 
uur per week. Minimaal 1 keer per maand bestuursvergadering. 1 keer per kwartaal overleg in een dor-
penplatform. Verder zijn er incidentele bijeenkomsten van de gemeente, waar een bestuurslid naar toe 
afgevaardigd kan worden. Eigenlijk kun je de taken als bestuurslid zodanig verdelen, waardoor je aan 
voornoemde aantal uren komt. Soms is het een mailtje beantwoorden of een brief sturen naar een be-
treffende instantie (gemeente, woningcorporatie, welzijnsorganisatie, zorginstelling, etc.) 
 
Naast al die formele zaken is het ook leuk als je iets voor elkaar krijgt voor de gemeenschap en met een 
gezellige club ook gewoon leuke dingen te doen.  
 
Hierbij een dringende oproep aan bewoners om zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de buurt- en 
belangenvereniging. We hebben nog even de tijd en voor informatie kun je altijd terecht bij de huidige 
bestuursleden of bij mij. 
 
Schroom niet en geef je op voor een goede zaak. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Steven Gerritsen   
 
Stadsdeelmanager voor de dorpen en het buitengebied van de gemeente Apeldoorn 
 
Mailadres: s.gerritsen@apeldoorn.nl 
 
Mobiele telefoonnummer: 06-54 36 82 46 
 

mailto:s.gerritsen@apeldoorn.nl
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Dorpshuisvereniging  “Ons Huus” 

 Crowdfunding in Beemte Broekland! 
 

 
 
 
Jullie hebben er vast over gelezen: onze crowdfunding actie. Wij, het bestuur en de beheerders 
willen graag dat iedereen mee kan doen met de activiteiten die georganiseerd worden. Daarom 
zijn er, zeer terecht, in de ledenvergadering van vorig jaar stemmen opgegaan om het buiten-
terrein van het dorpshuis aan te pakken. Enerzijds om het beter toegankelijk te maken en an-
derzijds om het dorpshuis een meer uitnodigend en groener aanzicht te geven. We hebben een 
gezonde begroting maar deze klus is daarvoor net een klein beetje te groot.  
 
Daarom organiseren wij een crowdfunding actie om de financiële middelen wel bij elkaar bren-
gen om van de grijze stenen massa een fleurige groene terrastuin te maken. Daarnaast zal er 
ook een mindervaliden toegang gecreëerd worden die aan de eisen van deze tijd voldoet en 
zullen er twee parkeerplaatsen voor mindervaliden worden gemaakt. 
 
Wilt u ook uw steentje bijdragen en volgend voorjaar heerlijk op het terras kunnen genieten 
doneer dan nu via voorapeldoorn.nl/vergroening-onshuus  
 
Dit kan overigens geheel anoniem. Mocht het op deze manier niet lukken dan kunt u contact 
met ons opnemen via infodorpshuisbb@gmail.com of telefonisch via 06 20424298 (Martine 
Straver) of 0651557509 ( Mettie Gerritsen) 
 

Kijk vooral ook even wat uw beloning is bij een donatie   
Alvast bedankt! 
 
DHV Ons Huus 
Martine, Mettie, Henk, Arnold, Jorrit 
 

http://voorapeldoorn.nl/vergroening-onshuus
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Dinsdag 1 oktober was het weer zover, de 2e senioren soos na de vakanties. 
 
Ditmaal gingen we kallebassen opmaken, er was van alles waar we de kallebas mee konden versieren, 
mos, lampionnetjes, kastanjes, en allerlei andere versiersels. 
We gingen allemaal vol enthousiasme aan de gang de mooiste creaties kwamen na voren en veel ver-
schillende creaties, iedereen had zo een mooi herfst stuk gemaakt, en zo ging iedereen met zijn eigen 
creatie naar huis. 
Kortom het was een gezellige middag waar we weer leuk op terug kunnen kijken. 
 
Volgende maand 5 november komt de bomen dokter zoals het al in de vorige ratelaar werd vermeld. 
 
KOM GEZELLIG ERBIJ VAN 14.30 TOT 16.30 UUR voor een kop koffie/thee word gezorgd en een drankje. 
Kosten €6,- 
 
Wij vinden het in ieder geval gezellig als u er bij komt. 
 
Zo zorgen we de aankomende maanden voor nog meer activi-
teiten we krijgen een persoon die ons iets gaat vertellen wat 
we bij eerste hulp bij ongelukjes moeten doen in en rond huis. 
 
We gaan in het voorjaar naar de vogel/tuin in Klarenbeek.  
We zijn bezig om een brandweerman te laten komen die ons 
iets vertelt wat we moeten doen bij brand of hoe we brand 
kunnen voorkomen. 
Kortom genoeg leuke en nuttige middagen in petto. 
 
Lijkt u het leuk kom dan gezellig bij ons aansluiten. Kunt u zelf 
niet komen bel dan gerust, we komen u dan halen en brengen 
u weer veilig terug. 
 
Telefoon nr. ziet u voorin de Ratelaar bij de colofon. 
 
Groet  Ilona, Wilma en Helga 
 

Seniorensoos 
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PCBO De Diamant 2 

     Zie verder pagina:23 

Nieuws vanuit groep (5)6/7/8  
Onze reis door dit schooljaar zet zich voort. Graag nemen wij u mee in de dingen die ons bezig houden 
en die wij met onze groep meemaken. De maand oktober is in volle gang en zo staan we al weer aan 
het begin van de herfstvakantie. Wat is er weer veel gebeurd en geleerd in deze afgelopen maand. 

 
Tijdens de alternatieve startdienst om ons schooljaar met alle kin-
deren te mogen openen, is er een verteller langsgekomen die ons 
op zijn eigen wijze het verhaal van Jona heeft verteld. Het was 
een bijzondere meneer, die heel beeldend vertelde. Het leek haast 
wel of we zelf bij Jona in de boot en in de walvis zaten. Daarna 
hebben we liedjes gezongen en gebeden. Het was heel bijzonder 
om dit met alle kinderen van groep 1 t/m 8 samen te mogen mee-
maken.  
 
 
Diezelfde avond 
hadden we onze 
jaarlijkse startacti-

viteit. De OR had ook dit jaar weer een gezellige fiets-
tocht met opdrachten georganiseerd, waar iedereen aan 
mee mocht doen. (zie de bijdrage van onze groep 8-
redactie). 
 
Op de eerste woensdag in oktober was er het eerste 
workshopatelier van dit schooljaar. Deze stond in het 
thema “reizen’. Iedereen mocht kiezen wat hij/zij wilde 
doen. Zo konden we bv. taart bakken, programmeren, 
een landenkwartet maken en dieren vouwen. 

 
Een dag later oktober 
mochten we met alle kin-
deren van groep 6/7/8, in het kader van de 
sportweek, naar het Boschbad. Hier waren 
hele leuke sportieve activiteiten voor ons 
georganiseerd door Acress. (zie de bijdrage 
van onze groep 8-redactie) 
 
Op 4 oktober was het dierendag. Dat is ie-
der jaar weer een grote happening bij ons 
op school. Ook uit onze klas waren er heel 
veel kinderen die hun dier meegenomen 
hadden. Zo waren er geiten, konijnen, een 
cavia, een pony, puppy’s, een biggetje en 
er waren kinderen die een dierenknuffel bij 
zich hadden. Het was een echte beesten-
boel.  
 

We hebben ook onze jaarlijkse kerk en schooldienst gehad, waar het ver-
haal van de Ark van Noach centraal stond. We hadden hiervoor met alle 
kinderen liedjes geoefend en we hadden dieren gevouwen, welke een 
mooi plaatsje in de kerk hebben gekregen. 

 
De kinderen van groep 8 zijn met hun ouders naar de voorlichtingsavond 
PO/VO in het Cortenbosch geweest. Hier kregen ze te horen hoe dit jaar 
gaat verlopen en konden ze al kennis maken met verschillende vo-
scholen. Spannend, maar super leuk.  
 
Oktober stond verder in het teken van de Kinderpostzegels en de Kinder-
boekenweek. Tijdens de verkoop van de Kinderpostzegels hebben we een 
leuk spel gespeeld waarbij we moesten proberen te achterhalen wie dit 
jaar de minister was. Wij dachten het zeker te weten met Marieke Elsin-
ga, maar het bleek Giel de Winter van stuk tv… Jammer…. Maar….  
We hebben met 15 kinderen wel mooi voor een bedrag van maar liefst 
€1817,50 verkocht!!! 
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Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

 
Beste mensen uit Beemte-Broekland, 
 
Ook vanuit de buurt en belangenvereniging Beemte Broekland willen we graag vertellen waar we mo-
menteel mee bezig zijn als buurt belangenvereniging. 
 
Zoals iedereen in de krant heeft kunnen lezen zijn er tekorten bij de gemeente Apeldoorn en zal er dus 
om een lang verhaal kort te maken ook gekort gaan worden op de subsidiegelden voor dorpen en wijk-
raden. Eigenlijk wil de gemeente een heel ander systeem gaan doorvoeren d.w.z. geen subsidie meer 
per inwoner, maar per activiteit. Kortom, hoe meer je organiseert en hiervoor subsidie aanvraagt, hoe 
meer geld je kan krijgen. 
 
Er is nu een grote discussie gaande tussen dorpsraden, wijkraden en de gemeente. Ten eerste vinden 
veel dorpsraden dat een dorp niet te vergelijken is met een wijk( b.v. wijk de Maten). Daarbij heeft men 
moeite met de veranderingen betreft de subsidie en het belang van de dorpsraad. Als iedereen geld kan 
aanvragen, is de dorpsraad dan nog wel nodig. Hierover wordt veel gecorrespondeerd en gepraat. 
 
Ook zal het afvalbeleid in Apeldoorn veranderen. Zo krijgen we verzamelpunten waar we tegen betaling 
ons restafval en glas, kleding, e.d. naar toe kunnen brengen. Ook dit is in een dorp natuurlijk toch an-
ders dan in een wijk. Het plan is om ondergrondse containers te plaatsen bij het dorpshuis. Maar dit is 
ver rijden voor mensen van uit Broekland. Wij proberen nu een tweede afvalpunt te creëren in de buurt 
van de Broeklanderweg. Het moet een goed toegankelijk punt zijn voor de inwoners, maar ook voor de 
vuilniswagens. En natuurlijk moet het geen gevaar gaan opleveren voor het verkeer. Als iemand nog 
goede ideeën heeft, dan horen we die graag.  
 
Ook zetten we ons in om de entree van Beemte-Broekland wat aantrekkelijker te maken. We denken 
dan aan het driehoekje bij het Kanaal en de Stadhoudersmolenweg. Dit is nu een verzamelpunt voor 
groenafval. Wij hebben ideeën ingediend om daar een natuurlijk recreatief driehoekje van te maken. Wij 
denken het zo aantrekkelijker te maken als rustpunt voor fietsers, wandelaars, vissers, enz. Een plan 
ligt nu bij de gemeente ter inzage. 
 
Dan komt het Sinterklaasfeest er weer aan. Dit jaar is de vraag gekomen hoe we het gaan doen met 
kinderen uit Zuidbroek die hier op school zitten , maar geen lid zijn van de BBvBB. Zoals men misschien 
wel weet worden veel Sint kosten betaald door de BBvBB. Maar hoe gaan we dat in de toekomst doen? 
Minder subsidie per inwoner, maar meer gasten bij de activiteiten. Daar moeten we over nadenken en 
beslissingen over nemen. 
 
De BBvBB zit dus niet stil en is best een belangrijke factor in ons dorpsleven. Ook vormt de BBvBB een 
belangrijke brug tussen dorp en Gemeente Apeldoorn. Maar……het bestuur bestaat maar uit 4 leden. 
Het bestuur heeft dan ook besloten te stoppen na de ledenvergadering in Maart 2020. We vragen 
dus met klem om nieuwe bestuursleden, nu al om vertrouwd te raken met de diverse taken van het be-
stuur. 
 
Besef dat een dorp zonder BBvBB geen Ratelaar, geen Sinterklaas, geen starterswoningen, geen senio-
renreis, geen reanimatiecursus, geen direct contact met gemeente, enz.,enz. heeft. 

 
Kom dus het team van de BBvBB versterken!  
Samen staan we sterk. 
 

Namens het bestuur van Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland. 
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Oldtimerclub Beemte Broekland 

De 6de toertocht van de Oldtimer club Beemte Broekland 
Op zaterdagmorgen 28 sep-
tember 2019 was het dan 
weer zover, na een jaar van 
regelen en bespreken was 
het tijdstip aangebroken. De 
eerste trekker stond al om 
8.25 uur op het terrein klaar 
nog eerder dan wij als be-
stuur er waren, kun je na 
gaan hoe fanatiek sommige 
mensen zijn in hun hobby.  
Wat het weer betreft zag het 
er allemaal niet verkeerd uit, 
de trekkers stromen goed 
binnen, en de koffie en het 
bekende sneetje krenten-
brood lieten zich goed sma-
ken, zodat iedereen zich na 
het aanmelden bij Jaap en 
Jan zich naar de trekkers be-
gaven en tegen 10.15 uur 
konden vertrekken met een 
vaag zonnetje in de rug. Na 
vertrek uit de Beemte ging 
het door Wenum achter 
Vaassen langs en in de buurt 
van de Motketel weer richting 
Vaassen, van daar ging het 
achter Emst langs, richting Wissel waar na 22 km de stop gepland stond om de benen even te strekken, 
en voor de personen die het nodig vonden was de laatste trekker van Martie Lievenstroo met een WC op 
de aanhanger beschikbaar. 
Onder aanvoering van Jan Wolters werd de tocht hervat door een super mooie omgeving, het bleek dat 
er altijd nog wel plekjes zijn waar je eigenlijk nog nooit geweest bent. Verder door Emst, richting kasteel 
de Cannenburch waar het begon te regenen en in die mate dat er gestopt werd om iedereen de gelegen-
heid te geven om zijn of haar regenkleding aan te doen. Uiteindelijk viel het allemaal nog wel mee en 
zijn terug door Wenum 14.30 uur weer aangekomen bij dorpshuis Ons Huus. Na wat bijgepraat te heb-
ben kon voor diegene die zich er voor hadden opgegeven, begonnen worden aan de alweer bijna traditi-
onele BBQ die zich dan ook weer prima liet smaken. Al met al was het weer een mooie dag waar wij als 
bestuur weer met veel genoegen 
op terug kunnen zien. 
Rest mij nog om een bedankje te 
doen aan Bennie Achterkamp, Gert
- Jan Engel en Hans Maatman voor 
het begeleiden van het verkeer, 
wat zeker niet gemakkelijk was 
gezien de korte afstanden en vele 
kronkels in de wegen om overal op 
tijd te zijn. 
Ben en Gina met hun team weer 
bedankt voor het natje en het 
droogje, het was weer top. 
Dan mijn trekker maten Jan Wol-
ters, Martie Lievenstroo, Marinus 
Kraassenberg, Jaap Gerritsen, en 
Ab Vos weer bedankt voor de pret-
tige samenwerking. 
Verder heeft Fred Rijckenberg een 
mooie serie foto’s en een film ge-
maakt van het geheel, wat te be-
wonderen is op Vaassenaktief.nl  
Fred Bedankt. 
Namens de OCBB 
Frits Bouwmeester 
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Fototentoonstelling Frits Bouwmeester 

Beste Buurtbewoners, 
 
Even uw geheugen opfrissen, op zondag 10 november 2019 is er weer de jaarlijks drukbezochte, te-
rugkerende fototentoonstelling met beeld materiaal van Beemte Broekland en Wenum. 
 
Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur bent u hartelijk welkom.  
 
En natuurlijk is nieuw materiaal weer welkom om dit volgend jaar te kunnen gebruiken. 
 
Nieuw dit jaar is een tafel waar foto’s op liggen die ik niet thuis kan brengen, maar zeer zeker betrekking 
hebben op personen hier uit de streek, dus kom het mysterie oplossen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Frits Bouwmeester 
06-83551109  
historiebeemtebroeklandwenum@gmail.com  

Collecten 

                                            HANDICAPNL !!!  2019 

 Verstandelijk  Gehandicapten en het Revalidatiefonds  is samen gebundeld in (2018) ,     voor de 

………….GEHANDICAPTE  MEDEMENSEN ………………..!!!!!!!!! 

COLLECTE OPBRENGST :::::   HANDICAPNL  2019 ::::: 

 Van     BEEMTE-BROEKLAND , DE VECHT ,E.O  !!!!! 

Zoals U weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor deze collecte , die dit jaar  :::::::  955,87  euro ::::::  heeft opgebracht !!! 

Onze Hartelijke Dank,  namens alle collectanten en U !!!! 

(wijkhoofd Ans ten Have.) 

Een uitje van de   
firma Neuteboom-
Spijker in samenwer-
king met Bosgoed 
diervoeders, foto  
ongeveer 1967 



De Ratelaar - november 2019 - Pagina 23 
 

 

 

PCBO De Diamant 3 

Ook hebben de kinderen van groep 6/7/8 dit jaar voor het 
eerst meegedaan aan de scholen competitie handbal. Aan-
gesterkt met Maartje uit groep 4 hebben ze gestreden voor 
onze school. Ze hebben helaas niet gewonnen, maar verdie-
nen toch zeker de sportiviteitsprijs als het aan ons ligt. Wat 
hebben ze het goed gedaan en wat zijn we trots op onze 
Kanjers! 

 
We reizen op de-
ze manier wat af 
samen. Onze eer-
ste periode zit er 
al weer op. De 
tijd vliegt. We 
kijken graag naar 
wat er komende 
maand staat te gebeuren: 
Het nationaal schoolontbijt staat voor de deur, we kijken uit 
naar het tweede workshopatelier, we hopen ons eerste ta-
lentmoment in te kunnen plannen en uiteraard besteden ook 
wij de nodige aandacht aan de komst/aanwezigheid van Sin-
terklaas. 
    

Hopelijk kijkt u na het lezen van onze gebeurtenissen ook weer uit naar de volgende Ratelaar. Zo blijft 
u op de hoogte en bent ook u een beetje deelgenoot van de reis die groep (5)/6/7/8 samen maakt. Tot 
de volgende Ratelaar! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van onze groep 8-redactie  
 
Bosbad 
We zijn met 6/7/8 naar het Bosbad geweest. Daar hadden we 2 groepjes. In Beemte 1 gingen we: 
kantelbaan/stormbaan, kano varen en bootcamp. Beemte 2 deed: judo, koord en kano varen. In 
Beemte 2 zat Mandy: ik vond judo het leukste, omdat ik nog nooit judo had gedaan. Het was heel erg 
grappig met die pakjes en we moesten elkaar op de grond krijgen. En we kregen ook les, maar ik vond 
het vooral heel erg gezellig.  

     Zie verder pagina:28 
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Zij actief de Vecht 

Viering 80-jarig jubileum ZijActief de Vecht 
 
80 jaar ZijActief 
80 jaar positief 
Onze vereniging, gezond en fit 
Nog steeds vol spirit 
Vrouwen samen met goede zin 
Vol vertrouwen de toekomst in 
 
Woensdagavond 16 oktober ontvangt het bestuur ons met koffie en gebak wat gedecoreerd is met het logo 
van ZijActief. Terwijl we hiervan genieten worden foto’s op de beamer getoond van de afgelopen jaren. 
Het oudste bestuurslid (i.v.m. de privacywet noem ik geen leeftijd maar ze is nog geen 80) opent de avond. In 
het kort vertelt ze hoe en wanneer de vereniging, die sinds de eeuwwisseling ZijActief heet is ontstaan. De 
drie O’s staan tot op de dag van vandaag nog steeds hoog in het vaandel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontmoeting - Ontwikkeling – Ontspanning.  
Op deze feestavond is natuurlijk voor Ontspanning gekozen. 
Turbo Toos en Super Stien een cabaret duo, niet meer de jongsten, 65 en 75 jaar komen de zaal binnenrijden 
op een solex met moderne “vaginatie”. Hilarisch om te zien hoe deze twee zussen het podium beklimmen en 
ons iets vertellen over hun turbulente leven. Alles in het Betuws dialect. Beide dames hadden zichzelf nogal 
wat laten verbouwen maar dat is niet helemaal gelukt zo te zien. 
Stien houdt zich bezig met breien en een string is zo klaar.  
Ook heeft ze een gym/zwempak gebreid.  
Het kan ook gedragen worden door het bestuur zodat ze beter herkenbaar zijn, is haar tip. Voor de penning-
meester kan het eventueel aangevuld worden met een “inlegkluisje”.  
Dit kan dus besteld worden. 
 
Zo gaat het door met grappen en grollen maar soms ook nietszeggend, letterlijk en figuurlijk. 
Plotseling gaat de telefoon en krijgen ze het verheugende bericht een hoofdprijs te hebben gewonnen. Die 
gaan ze natuurlijk gelijk ophalen…een snijbonenmolen! 
Het moment komt toevallig goed uit want het is pauze. 
Met een drankje en een hapje kunnen we even bijkomen van het lachen. 
Na de onderbreking komen ze terug in hun nette “Hote Confiture” kleding en vertellen dat ze best veel con-
tacten hebben in hogere kringen. Bij Beatrix zijn ze kind aan huis en ook zijn ze bij de Engelse Queen ge-
weest.      Zie verder pagina:27 
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Zij actief de Vecht 

 
Wel vonden ze het raar dat de High Tea gewoon op 
een laag tafeltje werd geserveerd. 
Stien kon er niet over praten en stond letterlijk voor 
paal. 
 
Over paal gesproken, Stien en Toos geven cursussen 
in Paaldansen. Wie belangstelling heeft kan zich aan-
melden maar ze waarschuwen ons en laten zien dat het 
best pittig is. 
 
Super Stien en Turbo Toos het was geweldig, wat heb-
ben we gelachen. Wie er niet was heeft beslist wat ge-
mist. 
 
Om even bij te komen is er nog een drankje en een 
warm hapje. 
 
Daarna wordt de avond afgesloten en gaat een ieder 
met een lach de deur uit. 
 
 

Ledenavond 13 november 
 
Op de ledenavond van 13 november heeft het bestuur Mevrouw Anneke Schep uitgenodigd. 
Zij is trouwambtenaar bij de gemeente Raalte en verteld over haar bijzondere werk. 

 
Een hedendaags en enthousiast verhaal over alle ins en outs, die bij een trouwceremonie ter sprake komen. 

Een verhaal vol informatieve en smeuïge anekdotes, met humor verteld.  

 
Het wordt vast een leuke avond. We zien u graag. Locatie de Groot en de avond begint om 20.00 uur. Vooraf 
is er koffie en thee. Introducees zijn welkom. De kosten zijn € 4.00 voor leden en € 7.00 voor gasten. Incl. de 
drankjes. 

 

Zie ook onze website  https://zijactief.de-vecht.nl  voor informatie, verslagen en foto’s. 

 
Groetjes Janny. 
 

https://zijactief.de-vecht.nl
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PCBO De Diamant 4 

Winterfair—standhouders gezocht 

 
In Beemte 1 zat Daniël: ik vond kantelbaan/stormbaan het leukste, omdat je erop moest rennen en 
dan kantelde je naar de overkant, en ook omdat het heel erg leuk was om te kantelen. Aan het einde 
kwamen de kinderen van Beemte 2 ook nog heel even mee kantelen. We konden ook nog veel meer 
andere dingen doen omdat het hele Bosbad vol met allemaal verschillende clinics. Maar juf Remke had 
voor deze gekozen. Er waren ook nog heel erg veel andere scholen, die deden ook weer andere clinics. 
Het was heel erg leuk!              Gemaakt door Laura & Rosan 
 
 
 
Start activiteit  
We gingen fietsen en we de-
den tegelijk een speurtocht. 
In mijn groepje (Daan) za-
ten: Sofie, Silke, Rens, Lie-
ke, Ruben en Leon. In mijn 
groepje (Tijmen) zaten: 
Mees, Niek, Maartje, Jinte, 
Maikel en Ryan. We deden 
bij de pauzeplek een spelle-
tje, namelijk ringen gooien. 
Na de fietstocht gingen we 
uitrusten en namen wat te 
eten en drinken. Er was een 
prijsje voor de winnaar en 
voor degene die laatste wa-
ren. Jammer genoeg had 
niet iedereen een prijs. Wij 
hadden niks… Het werd ge-
organiseerd door de OR en 
het was supergezellig.   
Geschreven door Daan en 
Tijmen 

 
        Creabea standhouders gezocht 
 
Heb jij een leuke creatieve hobby die je graag wilt laten zien? Dat mag van alles zijn:  
kaarten maken, houtsnijwerk, kaarsen maken, zeepjes maken enz.  
Natuurlijk kun je ook spullen verkopen. 
 
Geef je dan snel op voor de winterfair die wij i.s.m.de Wilhelminakerk organiseren. 
We hebben nog een paar plekjes vrij ( zowel binnen  als buiten). 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Waar: dorpshuis Ons Huus 
Wanneer: 14 december 2019 van 10.30-16.00 uur 
Mail ons: aktiefonshuus@outlook.com 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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Buurtbarbecue Dorpspompbuurt 

BUURTBARBECUE Dorpspompbuurt, Beemte City, De kern van de Beemte, De bewoners van het pleintje 
rondom de Korenaar…… 
…… Tsja, hoe heet die buurt eigenlijk? Met bovengenoemde namen weet vast iedereen in Beemte Broek-
land welke buurt er bedoeld wordt. Maar wellicht weten veel mensen niet (meer) waar de naam 
‘Dorpspompbuurt’ vandaan komt.  
 
Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Toen de ‘nieuwe bewoners’ van de Korenaar in 1994 geset-
teld waren hebben zij met z’n allen buurt gemaakt. Dat was reden voor de buurtjes die er toen al woon-
den om een cadeau aan te bieden aan deze groep. En dat was…. Jawel hoor….. een/de dorpspomp die 
midden op het grasveld op de Korenaar staat. Deze is toen nog officieel ‘geopend’ door onze buurvrouw-
tjes die helaas inmiddels niet meer in ons midden zijn, Anneke Neuteboom Spijker en Willemien Bellert. 

Daar komt dus de naam ‘Dorpspompbuurt’ vandaan   Zo, het geheugen is weer opgefrist.  
 
Nu dus de buurtbarbecue. Ook dit jaar wilden we dat niet voorbij laten gaan. De vakantieperiode voorbij, 
het nieuwe schooljaar gestart, persoonlijke zaken… Genoeg stof voor een gesprek, en dat onder het ge-
not van een hapje en een drankje. Altijd weer even een organisatie, in het drukke bestaan.  

 
Dit jaar werd de barbecue pas kort van 
tevoren gepland, zo gaat dat soms. 22 
september werd geprikt. Maar het pak-
te goed uit, want vrijwel iedereen kon 
aanwezig zijn.  
 
Het weer werkte mee, het was een 
prachtige warme nazomerdag. Om 15 
uur werd gestart met een drankje, de 
laatste voorbereidingen werden nog 
even getroffen. Langzamerhand sloot 
iedereen aan.  
Het was een gezellige middag en 
avond. Gelegenheid om bij te praten, 
het uitwisselen van wat er de  

afgelopen tijd allemaal is gebeurd en wat iedereen 
aan plannen en ontwikkelingen heeft de komende tijd. 
Overigens ook het ideale moment voor nieuwe buren 
of aanhang om de buurt wat beter te leren kennen. 
De kinderen trokken samen op en pikten her en der 
een hapje mee. Het eten smaakte goed en het was 
genieten!  
Een geslaagde barbecue en in het kader van ‘beter 
een goede buur dan een verre vriend’ ook in 2020 
weer op onze agenda.  
 
Met de bijdrage van 4 euro per persoon van de Buurt 
Belangen Vereniging konden we van de barbecue net 
even wat meer doen.  
 

En de eigen bijdrage kon laag ge-
houden worden.  
 
Een aanrader om hiervan gebruik 
te maken in 2020!  
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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 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
 
zaterdag 2 november Allerzielen om 19.00 uur met Wim Vroom 
Zaterdag 9 nov Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
Zondag 17 nov Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zaterdag 23 nov  dienst met werkgroep 
Zondag 1 dec  Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R  Dashorst 
Zaterdag 7 dec Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
 
Vrijdag 1 november Allerheiligen viering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 2 nov Allerzielen viering met uitvaartvrijwilligers en pastoor H Hermens 
Zondag 3 nov Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Donderdag 7 nov s`morgens om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens  H Willibrord 
Zondag 10 nov Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 17 nov Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Zondag 24 nov Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink 
Zondag 1 dec  Eucharistieviering met pastor J Oude Vrielink 
Zondag 8 dec  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
 
 
Wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken  
 
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 

Diensten in de Wilheminakerk in november 2019 
 
03 nov.. 10.00 uur Dienst met Ds. H. Boter, Apeldoorn 
06 nov. 19.30 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst,  Dankdag 
10 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. G.J. Röben, Heerde, kids en tienerkerk 
15 nov. 19.00 uur Lichtjesregen 
17 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. B.K. Nobel-Ridderikhoff, Terwolde 
24 nov.  10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst,  Gedachtenisdienst 
01 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe    
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LICHTJESREGEN! 
 
Op 16 november 2019. organiseren de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap uit de Vecht en de Wil-
helminakerk  in de Beemte samen met de PKN Gemeente Terwolde/de Vecht, een lichtjesregen voor 
iedereen!! 
 
Honderden kaarsjes staan dan rond de Wilhelminakerk in de Beemte, klaar om aangestoken te worden 
door u! Kaarsjes die u kunt aansteken ter nagedachtenis aan een geliefd persoon of voor ondersteuning 
van iemand , voor een betere wereld of voor uw persoonlijke gedachte! 
 
Alle drie de geloofsgemeenschappen hopen dat u met velen komt (kerkelijk en niet kerkelijk) om in ge-
zamenlijkheid deze lichtjesregen te ontsteken. Wat zou het toch mooi zijn om te zien hoe honderden 
kaarsjes , de duisternis zullen verlichten. 
 
Voor het aansteken van de kaarsjes, dat om 19.45 uur begint, zal er een viering zijn in de Wilhelmina-
kerk, met zang van het koor “Step by Step”uit Bussloo. De viering  begint om 19.00 uur. Kunt u hierbij 
niet aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom om 19.45 uur. 
 
 
De kinderen van de basisscholen uit de Vecht, 
Beemte en Wenum-Wiesel, nemen er aan deel o.a. 
door het  maken van tekeningen en deze zijn in de 
Wilhelminakerk te bewonderen. Tijdens het ontste-
ken van de kaarsjes zullen Dick en Bea Singel doe-
delzakmuziek spelen. Buiten is er koffie, thee, war-
me chocolademelk en glühwein. 
 
Wij zien en ontmoeten u graag  
op 15  november a.s. 
 
 

Lichtjesregen 

DIO 

 
Heb jij ook zin om fit te worden!! 
Doe mee met een proefles bootcamp bij Dio Beemte 
 
Een bootcamp is een spierversterkende trainingmethode uitgevoerd in teamverband onder begelei-
ding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense 
groeptrainingen gedurende de periode van een uur. Door het teamverband sporten de deelnemers 
intenser dan ze individueel zouden doen, zodat de efficiëntie van de training verhoogt. 
Bij sv Dio Beemte wordt gebruikgemaakt van oefeningen met het lichaamseigen gewicht, natuurlijke 
trainingsmaterialen zoals boomtakken en gemakkelijk te vervoeren fitnessmaterialen zoals kettlebells. 
De instructeur geeft korte, inspannende opdrachten die gemakkelijk uit te voeren zijn, maar die op 
conditioneel gebied en op spierkracht veel vergen van de sporters. De trainingmethode begint met dy-
namische rekoefeningen en hardlopen als opwarming. Daarna volgen verschillende intervaltrainingen. 
Ten slotte eindigt de groepssessie met een coolingdown. 
 
 
We hebben iedere woensdag ruimte voor twee groepen. 
 

• Van 18.30 – 19.30: 12 tot 18 jaar (€15/maand) 

• Van 19.30 – 2030: 18 jaar en ouder (€20/maand) 
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Wanneer u langs het Dorpshuis rijdt heeft u vast al gezien dat het terras onder handen wordt genomen.  
Als alles volgens plan verloopt zijn de werkzaamheden half november afgerond.   
 
In november hebben we veel activiteiten op de agenda staan; 
 
Vrijdag 1 november: Halloween. 
Dinsdag 5 november: ArtPub, Het thema is deze keer het vrolijke Schateren. 
Vrijdag 8 november: LadiesNight, dit belooft weer een gezellige avond te worden. 
Zondag 10 november: Frits Bouwmeester met wederom een mooie fototentoonstelling over de 
Beemte en omstreken. 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
De tweede schuif-aan maaltijd is vrijdag 15 november. Het menu -> We beginnen met een gebon-
den kippensoep, dan hebben we daarna als hoofdgerecht een ovenschotel met prei en gehakt en we 
sluiten af met een lekkere vruchtenyoghurt. 
 
Deze maaltijd is voor iedereen toegankelijk.  Om te weten voor hoeveel gasten er gekookt moet worden 
is opgave verplicht ☺. 

Maximaal 25 gasten kunnen deelnemen, vol=vol 
Kosten € 12,50 p.p. voor voorgerecht, hoofdgerecht en toetje. 
Tijd: Inloop vanaf 17.00 uur, start maaltijd 17.30 uur  
Hebt u ook zin om eens gezellig aan tafel te schuiven voor een lekkere maaltijd, geeft u zich dan snel 

op, dit kan tot maandag 11 november. 
Via tel. 06-2728 4949, of mail; info@onshuus.nl of loop even binnen bij het Dorpshuis. 

               
De volgende data staan gereserveerd voor de Schuif-aan maaltijden: 
 woensdag 18 december (kerst), 17 januari, 21 februari,  
20 maart en 17 april 

 
Donderdag 21 november: Ledenvergadering  Dorpshuisvereniging Ons Huus. 
Zaterdag 30 november: Sinterklaas met zijn Pieten brengen een bezoek aan Ons Huus. 
Tussendoor wordt er nog vrolijk doorgebreid door de breiclub op woensdag 13 en 27 november. Ook de 
kaarters gaan klaverjassen en wel op dinsdag 5 en 19 november. 
 
En er worden nog een aantal feestjes gevierd. 
 

Beheerder dorpshuis Ons Huus 

 
Openingstijden in het winterseizoen vanaf 1 oktober tot 1 mei 

(Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten): 
Maandag gesloten 

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

Donderdag vanaf 19.00 uur 
Vrijdag afhankelijk van activiteiten 

Zaterdag en Zondag vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur 
Cafetaria geopend:  Zaterdag en Zondag tussen 17.30 - 19.00 uur 
Eetcafé geopend: Zaterdag en Zondag tussen 17.30 – 19.30 uur 

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

mailto:info@onshuus.nl
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Buurt bbq Bellertstraat/Kanaal noord   

Op 14 september heeft de Bellertstraat/Kanaal noord  weer een 

jaarlijkse  buurt bbq gehad aan het kanaal.  

Een gezellige avond met een hapje en een drankje. De kinderen 

hebben zich vermaakt en de jeugd en volwassen hebben gezel-

lig kunnen bij kletsen.  

Nu op naar volgend jaar. 

Basisschool Anthonius de Vecht 

Op maandag 7 oktober werden de kinderen van de basisschool Antonius verrast.  
Tijdens de studiedag hebben de leerkrachten een prachtig crea-atelier ingericht in de hal van de school. 
Deze inspiratie hebben zij afgelopen jaar opgedaan tijdens een studiereis naar Zweden, waar gewerkt 
wordt met het Reggio Emilia concept. In het atelier staan verf, potloden, papier en alle mogelijke mate-
rialen klaar voor gebruik. De ruimte wordt alleen gebruikt waarvoor deze bedoeld is; het bezig zijn met 
creatieve activiteiten. Na het doorknippen van een lint was het atelier officieel geopend en konden de 
kinderen het atelier verkennen en aan de slag. 
 
De kinderen denken ook met ons mee, zij zijn al druk bezig te bedenken wat er nog in het atelier moet 
komen. Ook onze bibliotheek is aangepast. Waardoor kinderen nu heerlijk op een bankje een boek kun-
nen lezen. Er wordt nog gewerkt aan een extra knus ingerichte leesruimte. Dit alles viel samen met de 
dag van de leraar. Niet alleen de leerlingen werden deze ochtend verrast maar ook de leerkrachten. Op 
één tafel stonden vazen die door de leerlingen gevuld werden met bloemen.  Dit samen zorgden voor 
een mooie, feestelijke opening. 
 
De komende maanden gaan we verder met het inrichten van uitdagende leeromgevingen binnen onze 
school. Zo werken wij verder aan ons Unit-onderwijs. 
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Volop fietsplezier tijdens de Fietsinformatiedag 
 
Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert de Fietsersbond een Fietsinformatiedag voor seni-
oren in De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280. Het is een gezellige en leerzame dag 
voor 60-plussers die met plezierwillen blijven fietsen. Deelname kost slecht 5 euro, inclusief 
koffie, thee en een lunch. Aanmelden kan telefonisch of per mail bij de Fietsersbond: 030 – 
291 81 71 of www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen. 
 
De fiets is een handig en gezond vervoermiddel. Met de fiets kun je zo makkelijk even boodschappen 
doen, een bezoekje afleggen of een lekker tochtje maken in de natuur. Daarom verzorgt de Fietsschool 
van de Fietsersbond deze dag voor senioren, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Plezierig en 
veilig blijven fietsen, daar gaat het om! 
 
Met eigen fiets 
Deelnemers zijn vanaf 9.15 uur welkom bij De Groene Hoven, met hun eigen fiets, e-bike of driewiel-
fiets. Om 9.30 uur start het programma, dat eindigt rond 15.30 uur. Halverwege is er een lekkere lunch. 
De dag wordt geleid door fietsdocenten van de Fietsschool. 
 
Gevarieerd programma 
Er is een presentatie over verkeersregels en verkeersgedrag. Er wordt gekeken naar de juiste afstelling 
van de fiets en is informatie over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van fietsen en e-bikes. Op een 
fietsparcours kunnen deelnemers hun behendigheid testen. Een bewegingsdocent doet actieve oefenin-
gen met de deelnemers, om lijf en leden soepel te houden.  
 
Na de lunch is er een fietstocht met de hele groep, waarbij wordt stilgestaan bij lastige verkeerssituaties. 
Tot slot komt een deskundige voor informatie over het lokale verkeersbeleid en het beantwoorden van 
vragen daarover. De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en bovenal gezellig is. 

 

 
Op een fietsparcours kunnen senioren hun fietsvaardigheid oefenen. (foto Fietsersbond) 

Fietsinformatiedag Apeldoorn 

http://www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen
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