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PCBO De Diamant 1 
Vanuit de Directie 
Het schooljaar is weer gestart. Wat fijn dat we iedereen na een heerlijke vakantie weer mochten verwel-
komen tijdens onze eerste inloopochtend. 
Ons eerste project is net voor de vakantie al gestart: de kinderen werd gevraagd om een kaart, foto of 
schat van de vakantie op te sturen of mee te nemen naar school. Het maakte niet uit waar vandaan. 
Thuis, in eigen land of ver weg, wat hebben we veel kaarten en foto’s mogen ontvangen. 
Vanuit PCBO kregen alle scholen een koffer om dit schooljaar met elkaar op reis te gaan. 
Ook kwam er een verteller om een verhaal uit de bijbel te vertellen over Jona die ook op reis moest 
gaan. 
In de school en kerkdienst  van 6 oktober zal onze koffer ook in de kerk centraal staan samen met het 
verhaal van Noach die op reis ging, komt u ook? 
Hierna volgt de Kinderboekenweek met als thema: Reis je mee? 
Ook zijn de kinderen van groep 1, 2, 3, 4 en 5 samen met hun nieuwe groep op schoolreis geweest naar 
Dinoland en groep 6, 7 en 8 op kamp naar Nunspeet. Dus we hebben zo aan het begin van het school-
jaar al mooie herinneringen gemaakt voor onze reis door het schooljaar. 
Ook gaan we binnenkort starten met onze schooltuin. Heeft u hiervoor plantjes, zaden, gereedschap of 
andere attributen dan houden wij ons aanbevolen. Komt u gerust een kijkje nemen als het zover is. Voor 
nu wens ik u een mooie herfst, wij gaan er samen een mooi schooljaar van maken.   

Vriendelijke groet, Anneke Kamps van der List (locatieleider Diamant Beemte) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws vanuit groep 1/2 
We zijn het jaar goed gestart in groep 1/2. Wat fijn om iedereen weer bij elkaar te zien na de zomerva-
kantie. We hebben elkaar verteld over onze avonturen. Dit jaar zal juf Eliza ons komen helpen op maan-
dag, woensdag en vrijdag. Hier zijn wij erg blij mee. 
We werken op dit moment over het thema reizen. We zijn samen op reis geweest naar Dinoland in Zwol-
le. Dat was helemaal geweldig! We hebben samen gelachen en gegriezeld… Juf Lisanne ging ook mee. 
Zij is onze stage juf en zal op maandag en dinsdag bij ons in de groep te vinden zijn. We maken er een 
geweldig jaar van samen. 
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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 Aktief Ons Huus Groep 

5—11 Bomendokter Seniorensoos Ons Huus 

8—11 Ladies Night Aktief Ons Huus Groep 

 

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 

 

 2,21,23    PCBO De Diamant 

 9     Van de redactie 

 11     Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  

 13     Dorpshuisvereniging “Ons Huus”  

 15      Beheerder Ons Huus 

 17     Seniorensoos 

 19     Minibieb Broeklanderweg 

 25     DIO Beemte 

 27     Halloween Party 

 29     Kerkdiensten 

 32     Ladies Night    

 

mailto:deratelaar@gmail.com
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 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 1 + wo 2 okt 

Di 29 okt + wo 30 okt 

Di 10 + wo 11 dec 

 2020 

Di 4 febr + wo 5 febr 

Geachte lezers, 
 
We gaan het najaar alweer in. Ondanks dat de temperaturen overdag nog steeds prima te noemen zijn 
merk je wel dat de avonden weer sneller frisser en donkerder worden. Wat mij betreft heerlijk, ik hou 
van het najaar en alle kleuren en geuren die daarbij horen. Toch is niet iedereen dat met mij eens ben 
ik bang. De zomer is toch vaak het favoriete seizoen. 
 
Dit najaar staan er weer leuke activiteiten op het programma in ons mooie Beemte Broekland. Op vrij-
dag 1 november wordt door de Aktief groep en Rock Solid de ‘Happy Halloween party’ bij Ons Huus 
voor alle kinderen georganiseerd. Een heerlijk griezelfeest met spannende spooktocht!  
 
Een week later is de Aktief Groep alweer in touw, want op vrijdag 8 november organiseren ze Ladies 
Night. Standjes met kleding, tassen, sieraden, home decoratie en nog veel meer in Ons Huus. Kortom, 
een gezellige avond voor alle dames uit onze buurt.    
 
Het is voor ons als redactie soms best lastig om de inhoud van de Ratelaar weer zo compleet mogelijk 
te maken en alle belangrijke informatie uit onze buurt overal vandaan te halen om zodoende iedereen 
maandelijks goed te informeren. Daarom is alle input erg welkom. Van bedrijven, verenigingen en par-
ticulieren. Heeft u informatie uit de buurt, tips, leuke verhalen, wetenswaardigheden, stuur het naar 
onze mail en wij zorgen ervoor dat het in de Ratelaar verschijnt. U helpt ons daar enorm mee en zo 
houden we met elkaar ons buurtblad levendig en compleet. 
 
In deze Ratelaar nieuws van de Diamant Beemte, de seniorensoos, de buurtbelangenvereniging en nog 
veel meer. We hopen dat u weer veel leesplezier beleeft aan de Ratelaar. 
 
Namens de redactie, 
Helen Apeldoorn 



De Ratelaar - oktober 2019 - Pagina 11 
 

 

 

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 

Er spelen een aantal zaken in het bestuur van de BBvBB. 
 
Momenteel zijn er te weinig bestuursleden en nieuwe bestuursleden zijn tot nu 
toe niet te vinden. Het huidige bestuur gaat tot de ledenvergadering zijn best 
doen om nieuwe bestuursleden te vinden. Lukt dat niet, dan ziet het huidige 
bestuur geen mogelijkheden om de BBvBB in stand te houden. Geen BBvBB heeft voor de  buurt de 
volgende  consequenties: 
We krijgen geen subsidie meer van de gemeente. 
Met als gevolg dat activiteiten niet meer ondersteund kunnen worden met subsidies, zoals bv De Rate-
laar, Sinterklaas en de 55plus Busreis. 
 
Wij hebben hier ook al overleg over gehad met de stadsdeelmanager Steven Gerritsen, hij heeft zijn 
zorgen hier ook over uitgesproken en zal binnenkort zijn verhaal doen in De Ratelaar. 
 
Wie pakt de handschoen op om in het bestuur van de BBvBB plaats te nemen? 
U kunt zich aanmelden via bb.beemtebroekland@gmail.com 
 
We hebben een aantal projecten lopen waar we ons mee bezig houden, onder andere het driehoekje 
bij de Stadhoudersmolenweg/Kanaal Noord. Zoals u vast wel is opgevallen wordt hier nog steeds 
groenafval gestort door de Gemeente en het Waterschap.  
Nu zijn de stadsdeelmanager (Steven Gerritsen) wijkbeheerder (Sjoerd De Boer) en stedenbouwkundi-
ge (Michel van Unen) met elkaar in gesprek om een andere geschikte plek te zoeken voor het storten 
van het groenafval. Zodra dat bekend is zal er verder bekeken worden of we het eens kunnen worden 
over de schets die we gemaakt hebben van het kunstobject, picknickbankje, boompjes en de steiger 
bij de Ramsbrug voor de schaatsers. 
 
Glasvezel: Zoals iedereen inmiddels wel weet, is de aanleg uitgesteld tot 30 september. Het aantal 
personen dat zich heeft opgegeven was te klein. Hopelijk hebben zich nog een aantal personen aange-
meld, zodat ze binnenkort toch kunnen starten. We worden hiervan op de hoogte gehouden per brief. 
 
Begraafplaats: We hebben ook aan aantal klachten ingediend over de begraafplaats Wenum waar het 
nog weleens ontbreekt aan onderhoud. De gemeente gaf ook aan dat als buurtbewoners regelmatig 
naar de klachtenlijn bellen, ze iets gaan doen, eerder niet. Merkt u dat het onderhoud van de begraaf-
plaats weer verslechtert, bel dan naar de klachtenlijn. 
 
Vlag: Wij kregen de vraag van Steven de stadsdeelmanager of we een dorpsvlag hebben. Maar helaas, 
die hebben we niet. Nu lijkt het ons leuk als buurtbewoners met ontwerpen of schetsen komen dan 
kunnen we aan de hand daarvan een vlag ontwerpen. 
 
Heeft u leuke ideeën mail ze dan naar bb.beemtebroekland@gmail.com 
 
Afval: Ondertussen is het dorpshuis al volop bezig met de ondergrondse containers, te realiseren bij 
het dorpshuis. 
Wij hebben als BBvBB al een paar keer overleg gehad met de gemeente hierover, als De Ratelaar ver-
schijnt zijn er al bijeenkomsten voor de buurtbewoners geweest, waar hopelijk een hoop duidelijk 
wordt voor die buurtbewoners. Een aantal maanden geleden heeft u hierover ook al een stuk in De 
Ratelaar kunnen lezen. 
Is er iets niet duidelijk, mail ons gerust. Met vragen kunnen we ook altijd terecht bij Ellen Roza van de 
gemeente. Zij is het aanspreekpunt voor het afvalbeleid. 
 
Er staat in de brief vermeld, die wij per post hebben ontvangen, dat er voor de container kosten wor-
den berekend van €25,-, maar dit geldt niet voor de dorpen. U betaalt alleen voor het ledigen. 
Zo, nu bent u weer even op de hoogte wat er speelt in ons bestuur en waar we ons de laatste tijd mee 
bezig hebben gehouden. 
Heeft u vragen bel of mail ons gerust. 
Groet Ilona, Saco, Wilma en Helga                            

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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Dorpshuisvereniging  “Ons Huus” 

Goed nieuws te melden!  
  

Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Onze aanvraag bij het VSB fonds is beloond.   
Er gingen heel wat uurtjes inzitten om de juiste procedure te kunnen volgen: van het aanleveren van 
uittreksels KvK en oprichtingsaktes tot het toesturen van het gehele plan van aanpak voor de buitenzij-
de van Ons Huus. En daarna nog de nodige telefoontjes over en weer. Maar gelukkig: we krijgen €2750 
voor al onze moeite. Misschien denkt u: “och een druppel op een gloeiende plaat?” Voor ons toch een 
heel bedrag waar we echt blij mee zijn.  
Mede door deze gift kunnen we dan ook melden dat we gaan starten met het opknappen van het bui-
tenterrein van ons dorpshuis. We hebben Frans Hopman Tuin en Landschap gevraagd om mee te den-
ken én om uitvoering te geven aan het plan. Hij zal de laatste week van oktober starten met de werk-
zaamheden en daarmee waarschijnlijk een drietal weken druk zijn. Het zou dus kunnen dat u rond die 
tijd enige overlast ervaart om binnen te komen. We proberen dit zoveel mogelijk op te vangen door 
een goede route aan te geven en waarschijnlijk een aantal rijplaten neer te leggen. Het achter terrein 
van Ons Huus laten we nog even voor wat het is omdat nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met 
het plaatsen van ondergrondse containers. Maar ook dit terrein komt echt aan de beurt.  
  

Verder zijn we natuurlijk immer druk bezig om ergens weer een geldpotje op te snorren. Vaak krijgen 
we tijdens een gesprek met Steven Gerritsen, stadsdeelmanager van de dorpen van de gemeente Apel-
doorn, goede tips. Zo ook dit keer. Hij stelde voor om deel te nemen aan een crowdfundingsactie die 
de gemeente Apeldoorn i.s.m. de provincie Gelderland organiseert onder de naam Voor Apeldoorn.  
Bedoeling is om zelf een mooi bedrag bij elkaar te sprokkelen door het benaderen van bedrijven en in-
woners . Dit zal dan aangevuld worden tot 60% van het bedrag met een max van € 5000 door de pro-
vincie. Binnenkort hoort u meer van deze actie via facebook, Ratelaar, Stentor en persoonlijke benade-
ring.  
  

En zo gaan we alweer richting eind van het jaar . Er staan nog een aantal leuke activiteiten op het pro-
gramma voor jong en oud dus kom gerust eens een kijkje nemen in het Huis van het dorp: Ons Huus.  
  

Vriendelijke groet,  
Bestuur DHV Ons Huus  
Martine, Henk, Arnold, Jorrit, Mettie  
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Beheerder “Ons Huus” 

ONS HUUS 

En zo zijn we al weer in de herfst beland. De ijsmachine heeft deze zomer weer goed z’n best gedaan 

en mag nu even rusten tot mei 2020. Het terras is weer opgeruimd en wacht op z’n opknapbeurt. 

  

In de agenda hebben we weer een aantal activiteiten gepland staan. 

Woensdag 2, 16 en 30 oktober wordt er weer gebreid in het breicafé. Wilt u een keer meebreien of 

haken; van harte welkom! 

Zaterdag 5 oktober: Keuring Minorca kippen. 

Dinsdag 8 en 22 oktober: Klaverjassen 

Dinsdag 8 oktober: ArtPub 

 

Vrijdag 1 november Halloween. 

Vrijdag 8 november: Ladiesnight, dit belooft weer een gezellige avond te worden 

 

                   
 

De eerste schuif-aan maaltijd is vrijdag 18 oktober. 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 14 oktober. 

Via tel. 06-2728 4949, of mail; info@onshuus.nl of loop even binnen bij het Dorpshuis. 

 

Ben gaat deze Oktober ronde de volgende gerechten koken: 

Champignonsoep vooraf, gevolgd door aardappelpuree (uiteraard niet uit een pakje ☺) met 

bloemkool en een heerlijke gehaktbal en als toetje maken wij hangop met vruchten. 

 

De volgende data staan gereserveerd voor de Schuif-aan maaltijden: 

 15 november, woensdag 18 december (kerst), 17 januari, 21 februari,  

20 maart en 17 april. 

 

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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Seniorensoos 

Dinsdag 3 september was het weer zover de eerste soos van het nieuwe seizoen. 
We hebben allereerst even gezellig met elkaar zitten kletsen over van alles en nog wat. 
Zo hebben we met elkaar ook stil gestaan bij het overlijden van mevr. Van Assen. 
We gaan haar zeker missen in de groep, en we willen iedereen die haar gekend heeft sterkte wensen 
met dit verlies. 
Na de thee en koffie zijn we begonnen met de bingo, zo waren er kleine prijsjes te winnen zoals een 
bloemetje of een lekkere badschuim. 
Zo willen we de komende maanden weer leuke activiteiten regelen, heeft u een hobby waar u iets over 
wil vertellen of leuke dia’s of andere leuke ideeën laat het ons dan weten wij vinden het altijd leuk als 
iemand een gezellige middag wil regelen voor de soos. 
Lijkt het u ook leuk om bij de soos te komen dan bent u van harte welkom. Al komt u uit Wenum Wiesel, 
Apeldoorn, Teuge, of waar dan ook vandaan man of vrouw iedereen is WELKOM. 
Iedere eerste dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur zijn we in het dorpshuis te vinden voor € 
6,00 zorgen wij voor een kop koffie/thee en een drankje. 
Wij vinden het in ieder geval gezellig om u te ontmoeten. 
Groet Wilma, Ilona, en Helga 

 
5 NOVEMBER  

SENIORENSOOS 
 
DE BOMEN DOKTER VERTELt 
ALLES OVER VERSCHILLENDE 
BOMEN, ZIEKTES, EIKENPRO-

CESSIERUPS EN NOEM MAAR OP. 
 
VINDT U HET LEUK OM TE KOMEN, U BENT VAN HARTE WELKOM 
VAN 14.30 TOT 16.30 UUR EN STEL UW VRAGEN.  KOSTEN €6,00 
KOPJE KOFFIE/THEE EN DRANKJE BIJ INBEGREPEN. 
 
WE HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST! 
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MINIBIEB OP BROEKLANDERWEG 12 
 

Sinds 21-06-2019 staat er een minibieb aan de oprit van Broeklander-
weg 12 (rechter oprit). In deze bieb staan boeken die iedereen gratis 
mag lenen of omruilen tegen een ander boek. 
 
De minibieb is er voor iedereen in onze buurt, van jong tot oud.  
Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar 
boeken uit jouw boekenkast toe! Zo kan iedereen van elkaars boeken 
genieten. 
 
Veel leesplezier, 
Rick Hutten 
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Nieuws vanuit groep 6/7/8 
Een nieuw schooljaar is van start gegaan. Eind 
vorig schooljaar verlieten Senna en Julia ons. Zij 
maakten plaats voor Anne, Daniël, Femke, Isa, 
Jarno, Jinte, Jurre en Lieke. We hebben hierdoor 
dit jaar 23 kinderen in onze groep.  
We zijn onze reis begonnen met het maken van 
twee grote posters: “Een fantastische klasgenoot 
is…/doet…/zegt…doet niet…” en “Een fantastische 
juf/meester is…/doet…/zegt…/doet niet…” Alle 
kinderen kregen post its om bij ieder vak in te 
vullen wat zij daarbij vinden passen. Nu weten we 
precies hoe we ons als fantastische klasgenoot/
juf/meester kunnen gedragen. 
We zijn in het thema “Reizen” gestart met het 
schrijven van een verhaal of het maken van een 
presentatie over onze vakantie. Ook bij Topon-
dernemers staat dit thema de komende periode 
centraal. 
In de tweede lesweek mochten we al meteen op 
kamp. De reis ging per fiets naar Nunspeet, hier 
hebben we 3 topdagen gehad samen (zie hiervoor 
de eerste bijdrage van onze groep 8 redactie). 
Afgelopen maandag is meester Lars bij ons ge-
start voor zijn bovenbouwstage. Hij blijft onge-
veer een half jaar. We wensen de meester heel 
veel plezier en een leerzame tijd in onze groep. 
Onze reis voor dit schooljaar is dus geweldig ge-
start.  
We hebben er heel veel zin in.  
 
Graag kijken we alvast even vooruit: 
Vrijdag is de alternatieve startdienst van het 
PCBO. Er zal een verteller langskomen die ons op 
zijn eigen wijze het verhaal van Jona gaat vertel-
len. Daarnaast zingen we liedjes en bidden we 
samen. ’s Avonds zal onze jaarlijkse startactiviteit 
plaatsvinden. De OR organiseert ook dit jaar weer 
een gezellige fietstocht met opdrachten, waar ie-
dereen aan mee mag doen. 
In de eerste week van oktober mogen we in het 
kader van de sportweek naar het Boschbad, waar 
we leuke activiteiten mogen doen. Daarna reizen 
we verder naar de kerk en schooldienst waar het 
verhaal van de Ark van Noach centraal zal staan. 
De kinderen van groep 8 gaan samen naar de 
voorlichtingsavond PO/VO in het Cortenbosch. 

Hier horen ze hoe dit jaar gaat verlopen en kunnen ze al kennis maken met verschillende vo-scholen. 
Spannend, maar super leuk. 
In de volgende Ratelaar zullen wij jullie wederom meenemen in de reis die wij samen maken. 
 
Van onze groep 8-redactie 
Graag stellen wij aan u de groep 8-redactie van dit jaar voor. Jolene, Jon, Laura, Lucas, Maikel, Rosan, 
Ryan, Silke en Tijmen zullen iedere Ratelaar voor een bijdrage zorgen, gezien door hun ogen. Om beur-
ten nemen zij u mee op een stukje van de reis die zij in dit voor hen laatste schooljaar op de basis-
school maken. Wij wensen iedereen veel leesplezier. 
 
Kamp!!!! 
Voordat we op kamp gingen hebben we een fictieverhaal geschreven over kamp bij de taalles van juf 
Mary. Woensdag gingen we fietsen dat was erg gezellig want iedereen zat met elkaar te kletsen. De 
eerste stop was bij 't Smallert daar gingen we spelen en kregen we een rondleiding over de forellen. 
Daarna gingen we met z'n alle een broodje eten en natuurlijk snoepjes. Daarna fietste we door naar het 
Verscholendorp. Daar konden we allemaal huisjes zien waar mensen zich verscholen tijdens de oorlog. 
Dat was erg interessant. Toen we daar klaar waren fietste we door naar het kamp: De Witte Wieven in 
Nunspeet.  

PCBO De Diamant 2 
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PCBO De Diamant 3 

Toen we daar aankwamen gingen we onze spullen uitpakken het was een chaos van tassen en koffers. 
We moesten ook 
nog de matrassen 
slepen naar de ka-
mer. Toen alles 
klaar was en het al 
wat later werd, 
gingen we lekkere 
macaroni eten ge-
maakt door een 
paar jongens dat 
was erg lekker. De 
volgende dag gin-
gen we levend 
stratego doen dat 
vonden we alle-
maal erg leuk. Het 
rode team had als 
eerste de vlag ver-
overd. 's Middags 
gingen we met z'n 
alle zwemmen bij 
de Brake. Daar 
waren veel glijba-
nen die leuk waren 
en een stroomver-
snelling waar je 
haast niet uit 
kwam. 's Avonds 
kwamen de juffen 
en gingen we lek-
ker patat eten, 
daarna hadden we 
de Bonte avond er 
waren veel leuke 
acts. Daarna gin-
gen de juffen naar 
huis. Toen gingen 
we weerwolven 
dat vinden we alle-
maal heel leuk. 
Daarna gingen we 
slapen want de 
volgende dag 
moesten we weer 
fietsen. Vrijdag 
gingen we alles 
weer inpakken om 
te vertrekken. Dat 
vonden we alle-
maal jammer maar 
ook wel fijn dat we 
weer thuiskwa-
men. Toen gingen 
we fietsen we 
stopten bij 't 
Smallert. Daar 
gingen we kaarsen 
maken dat was 

heel leuk. Toen fietste we terug naar school en zagen we onze ouders weer. Op school kregen we nog 
chips en daarna gingen we lekker allemaal naar huis.      
 
           Geschreven door: Silke en Jolene 
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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 12 okt Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
zaterdag 19 okt  Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
zaterdag 26 okt  Eucharistieviering met pastoor H Hermens en Ronald Dashorst 
zaterdag 2 november Allerzielen om 19.00 uur met Wim Vroom 
Zaterdag 9 nov Woord en Communieviering met pastor W Vroom 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
Zondag 6 okt. De Franciscus en Clara dag  met pastoraal team 
Zondag 13 okt Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 20 okt Eucharistieviering met pastor H Hermens 
Zondag 27 okt Eucharistieviering met  J Oude Vrielink 
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 morgen om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens  H Wiiybrord 
Zondag 10 nov Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
 
wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken  
 
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap 
 

Oecumenische viering 
op zondag  20 oktober is er weer een oecumenische viering in de MF ruimte van de school 
deze begint om 10.00uur  het thema is : Jij eerst met het koor Spring uit Apeldoorn 
 
Allerzielen viering: op zondagmiddag 27 oktober vieren we op de Vecht Allerzielen om 15.00 uur. 
We herdenken hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
In Between verleent haar medewerking en na afloop gaan we in processie naar de begraafplaats. 
Daarna is er tijd voor ontmoeten en is er koffie of thee 
U bent allen van harte uitgenodigd. 

Diensten in de Wilhelminakerk: 
 
Oktober 2019: 
06 okt. 10.00 uur    Kerk- en Schooldienst met Ds. A.J. Al – van Holst 
13 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. J.J. Kappers, Apeldoorn  
20 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. A.A. Wijlhuizen, Apeldoorn 
27 okt. 10.00 uur  Dienst met Dhr. G.R. Bloemendal, Apeldoorn 
03 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. H. Boter, Apeldoorn   
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