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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

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

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

Sociaal werkster

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

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

Gemeentehuis

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

Defibrillator (AED)

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

Agenda
21-9

Muzikale bingo avond Aktief Ons Huus Groep

28-9

Toertocht Oldtimer Club Beemte Broekland
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WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 124 leden. Wij mogen
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede
zaak voor de veiligheid van de Beemte.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje
met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en dan
komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet.

Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
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Beste lezers,
Net terug van een paar dagen Duitsland, klim ik weer in de pen voor de Ratelaar. De redactie bestaat
momenteel uit vier personen, maar Helen en Simone zijn nog op vakantie als ik dit schrijf. Dus voor
Siep en mij een uitdaging deze maand om er een mooie Ratelaar van te maken.
Allereerst mijn complimenten, wat hebben we weer een mooi Oranjefeest achter de rug. Bedankt
OVBB en alle vrijwilligers die hier jaarlijks weer een hele klus aan hebben om dit te realiseren. Het
weer viel gelukkig mee, we zagen een mooie optocht langsrijden en het ouderwetse gat graven was
volgens mij weer een succes. En ja zo was er zo veel meer!
In dit nummer leest u ook dat Bram en Berend gaan stoppen met Rock Solid. En ze zijn op zoek naar
een vrijwilliger die dit over wil gaan nemen. Het zou toch leuk zijn als er voor de jeugd in deze regio
één keer in de maand iets te doen is/blijft. Dus weet u iemand? Geef het door. En natuurlijk voor
Bram en Berend bedankt voor de afgelopen tijd, de jeugd kwam met plezier naar jullie toe in het
Dorpshuis.
Verder leest u een verslag van de fiets- autopuzzeltocht die er in juli is geweest. Een stukje historie
over het afwateringskanaal naar Terwolde en de Wenumse Watermolen is opzoek naar enthousiaste
molenaars.
Voldoende te lezen weer volgens mij. Ik wens u namens de redactie heel veel leesplezier toe. En heeft
u iets leuks voor in de volgende Ratelaar? Stuur het gerust in!
Namens de redactie,
Marjan van Assen

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

Bij de lezer 2019
Di 3 + wo 4 sept
Di 1 + wo 2 okt
Di 29 okt + wo 30 okt
Di 10 + wo 11 dec
2020
Di 4 febr + wo 5 febr

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

© Copyright 2019-2020: De Ratelaar
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Oranjevereniging Beemte Broekland
De 72e keer!
9, 10 en 11 augustus 2019 was het weer zover, het
BEEMTERFEEST. Net als andere jaren is er in de
week voor het feest weer hard gewerkt om het
feestterrein op te bouwen en gezellig aan te kleden.
Uit de vele positieve reacties was dit blijkbaar weer
goed geslaagd. Hulde voor alle vrijwilligers die dit
mogelijk gemaakt hebben.
De 71e editie was natuurlijk een bijzondere editie
door de aanwezigheid van Zomer in Gelderland op
de vrijdag. We mogen ons dan ook nog heel even
het mooiste dorp van Gelderland noemen.
Dit jaar is het feest van start gegaan op vrijdagmiddag om 14:00 uur met het zingen van het Wilhelmus. Aansluitend een gezellige 50+ middag. Deze middag werd muzikaal verzorgd door Wiesels
Delight met tussendoor optredens van Wibo Westra. Een klein buitje voor het stof terwijl iedereen in
de tent zat, maar al met al een geslaagde middag.
Voor het eerst dit jaar was er aansluitend aan de
50+ middag, de Buurtborrel. Een klein begin van
het feestweekend voor iedereen die toch echt niet
kon wachten tot de vrijdagavond. Voor de eerste
keer viel de opkomst zeker niet tegen en dit zal dus
hoogst waarschijnlijk voor herhaling vatbaar zijn.
RADIO RAVE, een drive-in disco die de hele tent op
de kop wist te zetten met zijn indrukwekkende licht
en geluid show. Helaas viel het aantal bezoekers op
de vrijdagavond wat tegen, maar dit mocht de pret
zeker niet drukken voor de wel aanwezige gasten.
Zaterdagochtend, de eerste zware ochtend voor
velen. Met de vrijdagavond nog in het lichaam toch
om 9 uur weer naar de tent om gezellig met elkaar
te ontbijten. Een jaarlijkse traditie waarvan de opkomst ieder jaar groots is. Goed ontbijten voordat
iedereen op de trekker, praalwagen, of wat dan ook

stapt om aan de optocht mee te doen. De leerlingen van de Beemterschool hebben het voor elkaar gekregen om met de eerste prijs voor mooiste
wagen naar huis te gaan.
Kinderspelen, niet weg te denken van het Beemterfeest. Zaterdagmiddag na de optocht zet het team
van de kinderspelen allerlei spellen klaar om de
kinderen te vermaken. Aansluitend aan deze kinderspelen, mochten de iets grotere kinderen in de
zandbak gaan spelen. Jawel, ze mochten weer ouderwets gaan GATGRAVEN. Na bijna 20 jaar is het
gatgraven op de Beemte weer terug. Niet zomaar
gatgraven, gatgraven 2.0. Hetzelfde principe als
jaren geleden, alleen nu met een ronde mal. Er is
flink gestreden om het diepste gat te krijgen. Dit
bleek moeilijker dan gedacht. Uiteindelijk wisten
het mannenteam: De Mollen en het vrouwenteam:
De Zandraketten de eerste prijs mee naar huis te
nemen.
Na dit spektakel werd er nog lang nagepraat op het
terras voor de tent.
MOOIE AVOND, MOETEN WE VAKER DOEN! Dat was
de zaterdagavond van het Beemterfeest. Een gezellige avond die werd verzorgd door de Party Criminals en tussendoor onze eigen enige echt huis DJ,
DJ Arnoldus. Leuke muziek, gezellige mensen en de
tent gezellig vol. Deze avond moeten we dus echt
vaker doen!
Tent als kerk. Dit jaar was het de 2e keer dat er in
de Beemte op zondagmorgen een oecumenische
dienst werd gehouden in de feesttent. Een samenwerking tussen de Protestants Christelijke Wilhelminakerk en de R.K. geloofsgemeenschap H. Antonius
in De Vecht.
Dit jaar nog meer stoelen en banken dan de eerste
editie en wederom de tent vol.
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Zomer in Gelderland 2019
Inmiddels is het alweer september en is ook onze
vakantie weer voorbij.
Zoals u weet houden we altijd graag op de hoogte
van het reilen en zeilen van onze vereniging.
Op de planning staat nog steeds de aanpak van de
buitenkant van Ons Huus : het terras, de toegang
het achterplein en het plaatsen van ondergrondse
containers. Dit laatste heeft nog wat voeten in
aarde i.v.m. het niet verlenen van een kapvergunning voor de 3 berken waardoor we nu dus de
plannen dienen te wijzigen.
Inmiddels zijn er wat aanvullende eisen van de
gemeente gekomen voor wat betreft de aanplanting rondom Ons Huus. We hebben ons dus wederom in samenwerking met hovenier Frans Hopman gebogen over het plan van groene aanpak en
hoe krijgen we dit nog kleuriger. Er zitten al heel
wat uurtjes overleg in maar voor een gulle subsidie doen we veel
Om al onze ideeën goed ten uitvoer te kunnen
brengen hebben we in juni ook een aanvraag ingediend bij het VSB fonds. Voor deze aanvraag
was een toegangsrapport vereist. Gelukkig was
deze al in ons bezit door een actie van de vereniging DKK Gelderland. Zij gaven vorig jaar de mogelijkheid om gratis zo n toegangsrapport op te
laten stellen en daar hebben we natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt. Wel moeten we 4
maanden wachten voordat we weten of onze aanvraag gehonoreerd wordt ☹
Bij deze ideeën zit ook de optie om een herdenkingsboom te plaatsen van het geld dat verdiend
is met Zomer in Gelderland vorig jaar. Wellicht
denkt u nu: dat is inmiddels meer dan een jaar
geleden. Inderdaad dat klopt helemaal maar……
bomen dienen in de late herfst geplant te worden

om ze zo goed mogelijk te laten aanslaan. Aangezien we toen al het plan hadden om de buitenboel
aan te pakken leek het ons logisch om even te
wachten met deze aanplant. Maar het gaat er komen, h oe dan ook! Zo n moment van grote
saamhorigheid in Beemte -Broekland moeten we
ons kunnen herinneren. Want wat was het geweldig vorig jaar toen we deze “dorpen” competitie
wonnen. We hopen dan ook dat we dit gevoel van
samen werken, samen feesten, samen voor een
dorp nog heel lang vast kunnen houden. Een begin
van samen zou kunnen zijn door je op te geven
voor een bestuur. Meerdere verenigingen zitten
echt te springen om bestuursleden en het kan
toch niet zo zijn dat de verenigingen straks ten
onder gaan vanwege het feit dat niemand de verantwoordelijkheid ervoor wil nemen.
Gelukkig kunnen wij u melden dat we inmiddels
wel een nieuw bestuurslid erbij hebben. De heer
Jorrit Julius is bereid gevonden om tenminste voor
een jaar zitting te nemen. Uiteraard zijn we hier
echt heel blij mee. Ons bestuur bestaat nu weer
uit 5 personen : dat maakt stemmen weer gemakkelijker maar ook de werkzaamheden die gedaan
moeten worden kunnen nu weer beter verdeeld
worden. We kunnen dan ook alleen maar zeggen:
hartelijk WELKOM Jorrit! Op naar gezellige, leerzame en zinvolle bestuursvergaderingen.
Voor dit moment wel weer genoeg tekst.
Bij vragen, opmerkingen, ideeën misschien wel
klachten ( al hopen we dat natuurlijk niet) kunt
altijd contact opnemen met één van de bestuursleden of via mail: infodorpshuisbb@gmail.com
Zoals altijd een hartelijke groet van Arnold, Henk,
Jorrit, Mettie en Martine
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Afwateringskanaal naar Terwolde
door Ab Veldwijk
In de jaren veertig werd een kanaal gegraven vanaf de Kraaienjagersweg door de weilanden naar de
Vecht en daar aangesloten op het bestaande afwateringskanaal dat naar de IJssel liep.
Dit werk werd uitgevoerd door de dienst Polderwerken, op een dag kwam de Hr. Doeve bij mijn vader
om te vragen of hij het goed vond om het weiland
achter ons Huis te mogen ophogen met het zand
dat vrij kwam uit het project. Met nog drie andere
Boeren werd ook een Contract aangegaan. Met metingen hadden ze berekend dat er een meter bij op
kon, daarna zou de Heidemaatschappij het geheel
afwerken, zoals omploegen 1.20 mrt diep.
Er werd een Contract opgesteld voor 250 Gulden,
aangevuld met subsidie tot 1200 Gulden en zo
werd de zaak beklonken. Het stuk weiland was ongeveer een bunder groot. Maar de andere drie waren het er niet mee eens, want het afwerken duurde volgens hen veel te lang en zij verbraken het
contract. Mijn Vader vroegen ze ook of hij met hen
mee deed, maar hij zij ik heb een contract getekend en daar hou ik mij aan.
De drie zochten contact met loonwerker Keurhorst

van het Anklaarpad en die zou het karwei wel even
afmaken. Hij regelde een ploeg waarmee hij een
meter twintig kon ploegen. Twee trekkers ervoor
en het spul kon beginnen. Nou mooi niet dus, het
ding kwam nog geen meter voor uit, nog een trekker ervoor, maar er kwam geen beweging in.
Intussen kwam op een vrijdagavond het hele spul
bij ons van de Heidemij met een oplegger met
daarop een grote Bulldozer op rups en een ploeg
waarmee een meter dertig diep mee kon worden
geploegd. De machinist ging bij ons in de kost.
Maandag morgen begon hij met het vlak maken
van het zand, en dinsdag met het ploegen en ‘s
middags had hij het hele stuk om vijf uur om. Daar
na werd het hele stuk met een schijfmachine bewerkt en ge-egt zodat alles zaai klaar was.
De andere drie kwamen kijken en kwamen tot de
conclusie dat dit toch wel ideaal was, toen vroegen
ze aan Doeve wanneer zijn wij aan de beurt, maar
ze kwamen van een koude kermis thuis, want zij
hadden het Contract verbroken en moesten nu de
volle mep betalen.
Ze hebben toch maar besloten hun lot te aanvaarden, want het land moest toch worden omgeploegd.

Eikenprocessierupsnesten langs de Beemterweg bij de A50.
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Oranjevereniging Beemte Broekland
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Beheerder “Ons Huus”
ONS HUUS
De scholen zijn weer gestart. Ook gaan de verenigingen en sporters weer een nieuw seizoen tegemoet.
Wilt u een keer aanschuiven bij het brei- en haak café dan bent u van harte welkom. De eerst volgende mogelijkheid is woensdag 4 september. De volgende keer is 18 september. Van 14.00 tot 16.00
uur wordt er gebreid, gehaakt en gezellig bij gekletst onder het genot van een kopje thee en in de zomer
vaak een heerlijk soft ijsje.
Verder staat op de agenda:
Dinsdag 10 september Lavanda
Donderdag 19 september Artpub
Zaterdag 21 september muzikale bingo verzorgt door de Aktiefgroep.
Zaterdag 28 september Oldtimer toertocht en Konijnenshow van “De zeven rassen”
NIEUW:
Zoals beloofd zouden we verdere informatie geven over de gezamenlijke maaltijd.
Aan deze “Schuif-aan” maaltijd kan iedereen deelnemen. Om te weten voor hoeveel gasten er gekookt moet worden is opgave verplicht ☺. De kosten zijn € 12,50 p.p. Hiervoor krijgt u een voor-, hoofd
- en nagerecht. In de Ratelaar van oktober leest u wat het menu gaat worden voor de 18e. Er kunnen
maximaal 25 personen aan deelnemen.
De volgende data staan gereserveerd voor de Schuif-aan maaltijden:
18 oktober, 15 november, woensdag 18 december (kerst), 17 januari, 21 februari,
20 maart en 17 april.
Tijd: Inloop vanaf 17.00 uur, start maaltijd 17.30 uur.
In september is het terras nog geopend en onze ijsmachine draait nog heerlijke soft ijsjes in elkaar ☺
Graag tot ziens op het terras van Ons Huus!
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag en dinsdag gesloten
Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺
Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk!
Tot ziens in Ons Huus!

Ben & Gina Kerkstra Tel. 06 27284949
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Rock Solid
Eén keer in de maand is er op een vrijdagavond in dorpshuis ‘Ons Huus’ in Beemte Broekland een leuke
activiteit voor de jongeren (12-16 jaar) uit Beemte Broekland en Wenum Wiesel. De avonden van Rock
Solid verlopen altijd erg gezellig met verschillende activiteiten.
Voor aankomend seizoen gaat er wel iets veranderen. De activiteitenbegeleiders Berend Pas en Bram
Neuteboom Spijker gaan stoppen. Voor het aankomende jaar
zoeken wij iemand die het leuk
vindt om één vrijdag per
maand een leuke activiteit te
doen met een aantal jongeren.
Denk hierbij aan een spelletjesavond, een creatieve avond of
een sport- en spelavond.
Ook in het nieuwe jaar kunnen
jonger vanaf 12 jaar zich bij
Rock Solid aan sluiten, dat zou
erg leuk zijn.
Bent u of kent u iemand die
één keer in de maand een leuke activiteit met de jongeren
wil doen of kent u iemand die
graag mee wil doen met Rock
Solid? Kijk dan voor informatie
op de Facebookpagina
‘Jongerenkracht Wenum-Wiesel
Beemte Broekland of in de Ratelaar en Nieuwsbrief Wenum
Wiesel’.
U kunt ook contact opnemen
met Jenny Mijnheer (06
42273344) of met Bram Neuteboom Spijker (0633567678)
Het Rock Solid team
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Molenaar Wenumse Watermolen

HERHAALDE OPROEP MOLENAAR
De Wenumse Watermolen, wie kent deze nou niet ?
Hét historisch hoogtepunt en uniek monument in Wenum Wiesel,
daterend uit 1313 en een van de weinige, nog werkende watermolens
in Gelderland.
Maar……deze molen kan niet zonder ENTHOUSIASTE MOLENAARS !
Onze (vrijwillige) molenaars zoeken versterking en daarom zoeken we mannen en vrouwen met gevoel voor techniek en historisch besef die na een gedegen opleiding, onderdeel willen uitmaken van het molenaarsteam.
Deze opleiding bestaat vooral uit praktijklessen. Bent u de persoon om- en
door wie alles blijft draaien en die enkele uren per week dit machtige mechaniek, schijnbaar moeiteloos in beweging zet ? Of kent u iemand die dat wel
zou willen ?
Meld u aan en schrijf mee aan de verdere geschiedenis!
Verdere informatie kunt u krijgen bij onze secretaris Marja Berkhoff
( m.berkhoff@xs4all.nl)
Of kom eens langs bij de molen en maak gewoon een praatje met onze
Watermolenaars; elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur draaien ze er op
los.
Door zorgvuldig beheer en conservering zorgt de Stichting Wenumse Watermolen
ervoor dat de molen, ook voor toekomstige generaties, behouden blijft.
Stichting Wenumse Watermolen

DIO Beemte
DIO Beemte organiseert: Bootcamplessen voor jong & oud!
Vanaf 2 oktober 2019 zullen er bootcamplessen aangeboden worden op het sportveld van Beemte Broekland tegenover Ons Huus. Deze bootcamplessen zijn onder
leiding van Gerard Keijzer. Tijdens deze lessen zal er rekening worden gehouden
met niveau en leeftijd.
We starten op 2 oktober met een gratis proefles! De tijdstippen zijn als volgt: van
18.30 – 19.30 les voor de leeftijd van 12 tot 18 jaar en van 19.30 – 20.30 lessen
van 18+. Het is voor zowel jongens als meisjes, dames als heren.
Voor beiden groepen wordt er een start maand aangeboden voor maar €10,-!!
Vervolgens zal de contributie voor de groep van 12 t/m 18 jaar €15,- per maand, en voor de 18 plussers
slechts €20 per maand. De lessen worden gegeven op de woensdagavond op de boven genoemde tijden.
Zien we jullie 2 oktober?!
Voor vragen bel of mail gerust naar:
Gerard Keijzer
Tel: 06-46014627
Mail: bootcamp@diobeemte.nl
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Verslag fietsauto-puzzeltocht
7 juli
Zoals ieder jaar traditiegetrouw op de eerste zondag in Juli werd de fietsauto-puzzeltocht gehouden.
Het zonnetje scheen, prachtig weer voor een mooie tocht door de omgeving.
Op facebook zagen we al dat veel mensen geïnteresseerd waren in de activiteit. En wat hadden een
mooie opkomst, 108 deelnemers in totaal.
Afgelopen jaren kregen wij hulp van Arnold bij het maken van de routes. Dit jaar kwam Frits ons helpen.
Voor de auto rit bedacht Frits een mooie tocht door Teuge, Terwolde, Deventer en Wilp. Met als pauzepunt op een steenworp afstand van de IJsel, museumboerderij de Kribbe. Naast een kopje koffie of thee
kon je ook een kijkje nemen in de geschiedenis van het oud boerenland. (voor deelnemers van de oldtimer toertocht komt deze route vast ook wel bekend voor)
De fietstocht bracht ons vanuit het dorpshuis, door de Vecht, en Teuge. Met als pauzepunt Camping ’t
Oegenbos, waar we konden genieten van een lekker ijsje.
Zowel voor de auto als voor de fiets route hadden we een mooi punt waar een oud Hollands spelletje
blikgooien gespeeld werd. Dit was bij het uitkijk punt in Teuge, waar je van dichtbij de vliegtuigen en parachutespringers kon zien. Vele waren nog nooit bij dit mooie uitkijk punt geweest.
Tijdens de route hebben we weer geprobeerd leuke vragen te bedenken.
De winnaars van de fietsen waren: 1e prijs fam Hagen/Oden 2e prijs: Fam Balk 3e prijs: Fam Mekelenkamp (na kop of munt met Lokbe en Steven) De winnaars van de auto’s waren: 1e prijs fam. Breden 2e
prijs fam Maatman 3e prijs fam. Freriks/Gerritsen.
Aansluitend speelden het Nederlands Dames elftal de finale tegen Amerika. Ben en Gina hadden een beamer opgehangen waar alle voetbal fans de wedstrijd goed konden volgen, een mooie afsluiter. We kijken
terug op een geslaagde middag. Frits, heel erg bedankt! En noteer alvast de 1e zondag van juli volgend
jaar om weer mee te doen met deze superleuke en gezellige tocht!
Namens de Aktiefgroep
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilhelminakerk:
September 2019:
08 sept.
10.00 uur
15 sept. **10.00 uur
22 sept.
10.00 uur
29 sept.
10.00 uur
06 okt.
10.00 uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met

Ds. A.R. Rodenburg, Apeldoorn
Ds. A.L. Al – van Holst
Dhr. E. Fokkema, Twello
Ds. A.A. Wijlhuizen, Apeldoorn
Ds. A.L. Al – van Holst

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457

** Op 15 september vieren wij Startzondag, met muzikale begeleiding
E-mail:
van het koor In Between uit De Vecht. We beginnen de dag met een ge- scriba@wilhelminakerk.com
zamenlijk ontbijt in de Wilhelminazaal, aanvang 09.00 uur. Na afloop
wordt u hartelijk uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

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
Zondag 8 sept. Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zaterdag 14 sept Woord en communieviering met pastor W Vroom
zondag 22 sept Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
zaterdag 28 sept Eucharistieviering met pastoor H. Hermens
zondag 6 oktober viering in Twello met pastoraal team de Franciscus en Clara dag
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zaterdag 7 sept om 19.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens
Zondag 8 sept 10 uur klompendienst in de tent met mede parochianen
Zondag 10 sept Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zaterdag 21 sept Eucharistieviering met pastoor H Hermens om 19.00 uur
Zondag 22 sept oecumenische viering in de dorpskerk in Twello
Zondag 29 sept Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 6 okt. De Franciscus en Clara dag met pastoraal team
wij hopen u te ontmoeten bij vieringen die u aanspreken
De pastoraatgroep en de locatieraad van de H. Antonius geloofsgemeenschap
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Dersum Dream Bed & Breakfast
Een aantal jaren geleden zaten Jan en Jeanette Vonkert een tijdje als beheerders
echtpaar op ons Dorpshuis Ons Huus. Dit was in die tijd samen met de familie Amse.
Kunnen jullie je deze tijd nog herinneren? Wij in ieder geval wel. Wij leerden Jan en
Jeanette kennen als zeer gezellig en gastvrij. Ze pasten ook prima in onze buurtschap.
Terwijl ik dit stukje zit te schrijven, zijn
wij (Gerard en ik) net terug uit Duitsland. Wij waren op bezoek in de B & B
van Jan en Jeanette in Dersum. Daar
runnen zij tegenwoordig samen Dersum
Dream Bed & Breakfast. En wat zitten zij daar samen op een
prachtige locatie in een fantastisch huis. Ze zijn nog lang
niet uit geklust en hebben nog genoeg dromen, maar die
moet je ook blijven houden. We hadden een prachtige kamer met het uitzicht over de vijver, we wandelden in het
stukje bos rondom het huis. Toen we vertrokken vroegen ze
ons, hebben jullie nog tips voor ons? Nou wat moeten we
bedenken, wij zeggen ga vooral zo door. Het is hier geweldig mooi. Er loopt een lieve hond rond en een poes ja, ja uit
een nestje bij ons uit de Beemte!
De heenweg bezochten we Vesting Bourtange. Wat uniek
om daar een kijkje te nemen. Gezellig even op een terrasje
te zitten en wat leuke nostalgische winkels en gebouwen te bekijken. In Duitsland zitten er ook leuke
dorpjes in de buurt en je kunt er heerlijk fietsen. En niet te vergeten… de schnitzels waren er heerlijk!
Dus bij deze lezers, zijn jullie opzoek naar een leuke en gastvrije B & B? Ga dan zeker eens een kijkje
nemen vlak over de grens in Duitsland bij Dersum Dream.
Groeten Marjan van Assen.
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Kerkdienst Beemte feest
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