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Algemene informatie 

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, 7311 NZ 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 
Beemterweg 79 
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda 

10-12   Release (jongerenavond)   Ons Huus 
11-12   Ontsteken kerstboomverlichting  De Vecht 
16-12   Kerstworkshop      Ons Huus 
17/18-12  Vluchtelingenactie    Wilhelminakerk 
14-1   Release (jongerenavond)   Ons Huus 
21-1   Stamppotten buffet     Wilhelminakerk 
23-1   Winterwandeling Aktief Groep  Ons Huus 
11-2   Release (jongerenavond)   Ons Huus 
25 t/m 27-2 Carnavalsweekend Vrogge Reuiers De Vecht 

http://www.politie.nl
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Beheerder Ons Huus 

7   Beheerder Ons Huus 
9   Van de redactie 
11   Lezing Marjan van de Berg 
   Winnaar puzzel  
13   Even voorstellen Harriët Althof 
15   Release 
17   Verslag Halloween avond 
19   BBVBB en DIO 
21   Wilhelminakerk  
23   Kerken 
25   Dorpshuisvereniging Ons Huus 
   IJsvereniging 
27   Release 
29   Puzzel 
30, 31  Sinterklaasfeest    
32, 33  Kerstverhaal 
34   Bredeschool Antonius de Vecht 
35   Ontsteken kerstboom verlichting 
36   Winterwandeling Aktief Ons Huus 
 

Inhoudsopgave 

 
ONS HUUS 
 
Op moment van dit schrijven staan er, in verband met het toenemende aantal corona besmettingen, 
helaas weer veel activiteiten op losse schroeven.  
 
Vergaderingen kunnen wel plaatsvinden, echter dient men rekening te houden met: 

Check QR-code,  
Tot 17.00 uur horeca geopend, na 17.00 uur alleen koffie en thee mogelijk. 
Waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

 
In december en januari hebben we wel weer een weekenddeal: 
 
Zaterdag 11 en zondag 12 december : Zuurkool / hutspot met worst / gehaktbal  EN snert ! 
Zaterdag 15 en zondag 16 januari : Lasagne en vega lasagne 
 
En uiteraard ook heerlijke toetjes! 
 
Bestellen kan tot (bovengenoemde) zaterdag 12.00 uur via tel. 06 2728 4949 – Ben. 
Afhalen op zaterdag of zondag tijdens de openingstijden van de cafetaria.  
 
Agenda Ons Huus (onder voorbehoud) 
16 december: Kerstworkshop 
23 januari: Winterwandeling 
 
 
Van 24 december t/m 2 januari is het dorpshuis gesloten. 
 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2022.  
 
 
Hartelijke groet en graag tot ziens in Ons Huus. 
Ben & Gina 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 Januari 2022 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt eens per 2 maanden, 

in februari, april, juni, augustus, oktober en december. 

© Copyright 2021-2022: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Simone van Assen 

Helen Apeldoorn 

Jacintha van der Zouw 

Bij de lezer 

Di 1 + wo 2 febr  

Di 5 + wo 6 april 

Di 31 mei + wo 1 juni 

Di 2 + wo 3 aug 

Di 4 + wo 5 okt  

Di 10 + wo 11 dec  

Hallo lezer van deze Ratelaar, 
 
Al vaker schreef ik een stuk tekst voor De Ratelaar maar nog nooit zocht ik naar de juiste woorden als 
redactielid. Met veel plezier vervul ik sinds kort deze nieuwe rol. Voor wie geen idee heeft wie er bij de 
naam Jacintha van der Zouw hoort even een paar zinnen om mijzelf voor te stellen.   
 
Sinds mijn 5e woon ik aan de Beemterweg in de nabijheid van de kerk; inmiddels al bijna 44 jaar. Met 
de bolderkar achter me aan bracht ik onze 3 zonen naar dezelfde school als waar ik vroeger zelf ook 
naartoe liep met 2 vriendinnetjes. In de pubertijd snakte ik naar wonen in een huis in een grote, brui-
sende stad. Nu ben ik juist heel blij dat ik nog steeds, intussen samen met Gert-Jan en onze zonen, 
woon in ons fijne huis in het prachtige en gezellige Beemte Broekland. 
 
Ik heb in de loop der jaren verschillende vrijwilligerstaken verricht hier in de buurt. Op dit moment ben 
ik naast redactielid van De Ratelaar ook voorzitter van de IJsvereniging. Over die IJsvereniging gespro-
ken… verderop in dit mooie streekblad ook weer eens een bericht vanuit die hoek.  
 
Verder vindt u op de volgende pagina’s vooral veel informatie over activiteiten die plaats hebben gevon-
den of nog gaan plaatsvinden in onze buurtschap. Ontzettend leuk en fijn dat ook een klein dorpje brui-
send kan zijn en dat al deze activiteiten ons verbinden. 
 
Ik hoop van harte dat de activiteiten die op de agenda staan mogen doorgaan nu de coronacijfers weer 
oplopen en er noodgedwongen een avondlockdown is ingesteld.  
 
Ook namens de andere redactieleden wens ik u hoe dan ook fijne feestdagen toe. Ik hoop dat u kunt 
genieten van wat er allemaal wel binnen de mogelijkheden ligt én van de mooie omgeving waarin we 
wonen!  
 
Namens de redactie, 
Jacintha van der Zouw 
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Winnaar puzzel november 

Lezing Marjan van de Berg 

Wat een gezellige avond hebben we gehad met de lezing van Margriet columniste Marjan van den Berg. 
Na de afzegging van vorig jaar wegens lockdown mocht ze nu weer helemaal los gaan. 
 
Ze was niet al te vroeg aanwezig en op een gegeven moment zei een van de bezoekers: “ Er loopt een 
dame door de gang met een karretje die niet weet waar ze moet zijn”. We hebben haar snel binnen ge-
haald van koffie voorzien en even overlegd of haar spreekplek zo goed ingericht was met een lessenaar 
en geluidsinstallatie. Dat bleek allemaal prima in orde. 
 
Om acht uur bleek dat een van de dames die zich opgegeven hadden nog niet aanwezig was. Marjan be-
dacht zich niks en zei : “Ik zal haar wel even bellen”. En terwijl iedereen mee kon luisteren werd deze 
mevrouw gebeld. De dame in kwestie zat nog te eten en misschien heeft ze zich wel verslikt in de broc-
coli   Onder je avondmaal ineens een bekende schrijfster aan de lijn te krijgen die zegt je te verwachten 
voor haar lezing. Dat vergeet ze nooit weer…….. 
 
De toon voor deze avond was gezet. De eerste helft bestond uit 
anekdotes over het Alzheimerproces van haar moeder. Zoals ze 
zelf zegt : “Ik vertel alleen de leukste dingen”. Nu dat was niet 
helemaal waar want velen van ons hadden kippenvel op de ar-
men staan zo aangrijpend waren de verhalen toch wel. 
Na een klein uurtje was het tijd voor een pauze. Drankjes wer-
den besteld en Marjan liep rond om een praatje te maken. 
 
Daarna stapte ze weer in haar rol als verteller. Ditmaal over het 
schrijven van haar columns in weekblad Margriet. Wat hebben 
we gelachen met z’n allen: de eerste zoen, de statementjas maar 
ook haar hond en kippen kwamen aan bod.  
 
Tegen tienen werd de lezing beëindigd  en was er nog gelegen-
heid om haar boeken te kopen en te laten signeren waarbij iede-
re koper gratis haar boekje ’ Kerst met tante Jo ‘  erbij kreeg.  
 
Mocht u iets van haar willen lezen kijk dan even op  
 
www.marjanvandenberg.nl   
 
Alle titels zijn daar te vinden waaronder ook haar 1e thriller ‘Joy’. 
 

Deze keer was de Winnaar:  
 
Daan Kolkman uit De Vecht.  
 
Eerste keer dat hij mee deed zei hij,  
zo zie je maar weer.... beginnersgeluk!  
 
Daan, geniet van je kado. 

http://www.marjanvandenberg.nl
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Even voorstellen... 

Even voorstellen 
 

Mijn naam is Harriët Althof en sinds 2016 werk ik als gebiedsmanager bij de gemeente Apeldoorn. In 
maart 2016 ben ik begonnen in deze functie in het stadsdeel Zuidwest voor de wijk Zuid en het dorp 
Ugchelen. Toen Steven Gerritsen dit voorjaar aangaf dat hij pensioen zou gaan heb ik aangegeven 
graag de overstap te maken naar de dorpen en het buitengebied. Ik vind dat we binnen onze gemeen-
tegrenzen 10 hele mooie dorpen hebben en ik houd van de cultuur en betrokkenheid van de dorpelin-
gen. In de afgelopen weken ben ik in de dorpen geweest voor kennismaking met oa dorpsraden en 
netwerkpartners.  
 
Voor wie mij (nog) niet kent, wil ik mij graag even aan u voorstellen.  
 
Ik ben 55 jaar, getrouwd met Vincent en samen wonen wij nu 30 jaar in Apeldoorn. We hebben twee 
dochters van 24 en 27 jaar. Beiden zijn inmiddels al een tijdje “de deur uit”, zodat we weer met z’n 
tweeën thuis zijn door de week.  
 
Sinds 2008 werk ik bij de gemeente Apeldoorn, waarvan 8 jaar als relatiemanager Economische Zaken 
en nu bijna 6 jaar als gebiedsmanager. De relatiemanagers en de gebiedsmanagers zijn de ogen en 
oren van deze mooie gemeente - stad én dorpen -  en hebben veel contact met de mensen in de wijk 
en het dorp. 
 
Als gebiedsmanager ben ik de verbinder tussen de gemeente Apeldoorn en de inwoners van de dorpen 
en het buitengebied. Ik wil graag de samenwerking met bewoners, gemeente, woningbouwcorporatie, 
politie, welzijnsorganisaties en andere actievelingen in de dorpen bevorderen.  
 
Samen met u wil ik graag verder werken aan mooie en leefbare dorpen, waarbij zowel inwoners als ge-
meente zich verantwoordelijk voelen voor de ( úw) omgeving van wonen en werken. 
 
Voor vragen en opmerkingen over de dorpen kunt u bij mij terecht. 
Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 06-31649895 en via email h.althof@apeldoorn.nl 
 
Graag tot ziens! 
 

mailto:h.althof@apeldoorn.nl
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Release Beemte 
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Aktiefgroep en Release 

Halloween avond  
 

De Halloween avond was opnieuw een enorm succes! Samen met Release en de Aktiefgroep organiseerde 
we vrijdag 5 november een avond om te griezelen. Maar liefst 95 kinderen hadden zich aangemeld, een 
record aantal! Het was al een beetje schemerig toen de eerste kinderen zich aanmelden. De gymzaal was 
voor de jonge kinderen omgetoverd in een disco waar je kon bowlen, blik gooien, er werden mooie knut-
selwerkjes gemaakt en geschminkt.  
 
Aan het einde werd er een spannende griezeldans gehouden, met als uitdaging wie het ‘engst’ kon dan-
sen. Dat kunnen ze wel!  Als afsluiting kreeg iedereen een zakje chips met een glas limonade.  
 
Ondertussen was het donker buiten en waren de eerste kinderen gestart aan de spooktocht.  
Een tocht door de weilanden en woonerven rondom het dorpshuis. De route werd verlicht met lampjes.  
Net voorbij het dorpshuis kwam je langs 
een spook met kettingzaag.  
 
Voor wie het aan durfde verder te lopen 
werd je opgeschrikt door onder andere 
slepende kettingen, rammelende gelui-
den, zwevende geesten, een kerkhof 
met een nog levende geest en als laatste 
‘bigfoot’. Onderweg moest er natuurlijk 
nog gegrabbeld worden in een ton vol 
glibberige slierten.  
 
Toen iedereen weer veilig terug was 
werd de avond afsloten met een drankje 
en chipje. Het bleef nog een tijd gezellig in 
het café. We kijken terug op een ge-
slaagde avond!  
 
Allemaal bedankt en tot volgend jaar!   
Namens de Aktiefgroep en Release  



De Ratelaar - december 2021 - Pagina 19 
 

 

 

Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland 

Overhandiging dorpsvlaggen aan de raad van de gemeente Apeldoorn. 
 

Op donderdagavond 28 oktober de dorpsvlag van Beemte-Broekland samen met de vlaggen van de an-
dere in de gemeente Apeldoorn overhandigd aan de gemeenteraad. De Buurt Belangen Vereniging was 
hierbij aanwezig. Burgemeester Heerts ontving het pakket. Hij hield hierbij een wollige toespraak over 
hoe belangrijk de dorpen zijn binnen de gemeente. De vlaggen zullen een mooie plek krijgen, zodat de 
raadsleden bij hun vergaderingen ook terdege aan de dorpen denken bij de besluitvorming. 
 
Tijdens de inloop vooraf is er een gesprek geweest met een voor-
aanstaand raadslid. Op de vraag wat de vlag voorstelt is er uitleg 
gegeven. Het groene vlak wat vooral voor de groene weiden staat 
kreeg een extra lading. Vanuit de Buurt Belangen Vereniging 
Beemte Broekland is er op gewezen dat de vlag er over een paar 
jaar heel anders uit zou zien. Het groene vlak zou dan wel eens 
zwart kunnen zijn. Het raadslid is er dringend op gewezen dat de 
bewoners dit een onevenredige beschadiging van woongenot, land-
schap en natuur is. De inwoners begrijpen wel dat er iets moet ge-
beuren, maar nooit op deze schaal de bedoeling mag zijn.  
 
Vanuit de BBVBB is er dringend verzocht om in overleg met de 
buurgemeenten te gaan en de plannen te spreiden zodat de schade 
voorkomen wordt. Binnen de gemeente Apeldoorn is er immers 
veel bos en weinig landbouwgrond. In een klein land als Nederland 
moet je samenwerken en lasten delen. Binnen de gemeentegren-
zen alleen is dit plan zeer onverstandig. Het raadslid heeft toege-
zegd om dit mee te nemen in de vergaderingen. Bij Klarenbeek 
wordt immers ook samen gewerkt zei hij nog. 
 
Laten we hopen dat onze mooie vlag het groene vlak waardig blijft. 
Namens de BBvBB 

Sportvereniging DIO Beemte Broekland 

 
Wij willen iedereen bedanken voor het stemmen op ons DIO Beemte Broekland 
Rabo ClubSupport. Er is een mooi bedrag opgehaald van €276,90.  
 
Dit zal ten goede komen aan onze leden voor het aanschaffen van nieuwe  
attributen.  
 
Hieronder de foto van het opgehaalde bedrag! 
Tot ziens bij DIO Beemte!  
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Wilhelminakerk 

Kinderen voor Vluchtelingenkinderen! 
 
Kinderen van de Tienerkerk van de Wilhelminakerk in 
de Beemte komen in actie voor vluchtelingen kin-
deren in kampen in Griekenland. Dit is een landelijk 
initiatief van “Kerk in Actie”. 
 
17 december aan het eind van de middag komt de 
jeugd bij elkaar in de Wilhelminakerk en bouwen zij 
met tenten een kamp in de kerk. Samen pannenkoe-
ken maken en eten en de verhalen horen van een 
aantal vluchtelingen kinderen. In de avond gaan ze 
aan de gang met een aantal “challenges” in en rond 
de kerk.  
 
De jeugd blijft dan slapen in de tenten in de kerk en 
de volgende ochtend maken zij het ontbijt klaar. 
Deze actie is bedoeld om geld in te zamelen voor de 
vluchtelingen kinderen in de kampen in Griekenland. 
Onze jeugd doet daarom een beroep op u om deze 
actie te steunen.  
 
In de ochtend van 18 december bent u vanaf 09.00 
uur van harte welkom bij de Wilhelminakerk aan de 
Beemterweg 7, in de Beemte om onze jeugd te ver-
welkomen en om een geldbedrag te doneren. Hoe? 
Laat u verrassen! 
Mocht u niet kunnen dan staat het volgende reke-
ningnummer NL 88 INGB 0004 473 275 tnv “wijkkas/
vluchtelingenkinderen” open om een donatie te doen 
voor de vluchtelingen kinderen in de kampen in Grie-
kenland. U laat ze toch niet aan hun lot over! 
 
Alvast hartelijk dank namens de Jeugd van de       

Tienerkerk van de Wilhelminakerk.  

Stichting Vrienden van de Wilhelminakerk. 
 
We hebben besloten om geen winterfair te houden dit jaar maar om oliebollen te gaan bakken en 
kerststukjes te maken. U kunt ze bestellen bij Herman Beekman tel: 3231497  mtsbeekman@ziggo.nl 
of Tootje Vos  tel: 3121520   t-vos@live.nl 
 
OLIEBOLLEN : per zak van 15 oliebollen € 12.00 op te halen bij de kerk 30 december van 14.00 tot 
17.00 uur. Ook bestaat de mogelijkheid van bezorgen. Bestellen voor 13 december. 
 
KERSTSTUKJE: ook  worden er mooie kerststukjes gemaakt die op 15 december bij u thuis bezorgd 
kunnen worden. Prijs € 10,00 per stuk. Opgeven voor 10 december bij Herman of Tootje.  

 
 
 
 

BESTELLEN MAAR:  
HET KOMT ALLEMAAL TEN  

GOEDE AAN DE WILHELMINAKERK 
 
 
 

Stamppotten buffet op vrijdag 21 januari 2022 om 17.00 uur in de Wilhelminazaal. 
 
 
Samen gezellig eten, goed voor maag en geest !Kosten € 15,00 inclusief 2 consumpties.  
Opgeven voor 16 januari 2022 bij Tootje of Herman. 

mailto:mtsbeekman@ziggo.nl
tel:3121520
mailto:t-vos@live.nl
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Kerkdiensten 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

 
Parochie St. Antonius van Padua  

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

 

Scriba: Marie Koet-
sier  
Holhorstweg  9 
7341 AC  Beemte 
Broekland, 
Telefoon: 055 
3121457 
E-mail: 
scriba@wilhelminaker
k.com 

 
December 2021 
 
12 december      Heilig Avondmaal                          ds.  Sj. Muller(Beekbergen)                                   
19 december                                                         ds.  A. R. Roodenburg ( Apeldoorn) 
24 december     22.00uur Veluwsmannen ensemble  ds.  G. J. Rӧben ( Heerde) 
25 december     Gospel koor Inspiration                   ds.  J. Al – van Holst(Brummen) 
31 december     19.30 uur oudejaarsavondviering    drs. K. Bulens (Apeldoorn)    
 
Januari 2022 
 
 2 januari          Nieuwjaars dienst   ds.G.A.J. van der Maas(Apeldoorn) 
    koffie/thee oliebol   
  9 januari         Koffie/thee  met oliebol       ds. A.J. Al – van Holst(Brummen) 
16 januari                                                  ds  J. Ter Avest(Rheden) 
23 januari                                                  dhr.R. Bloemendal(Apeldoorn) 
30 januari                                                 ds. Sj. Muller(Beekbergen)    
 
 
Begin: diensten op zondag  10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
 
Voor eventuele aanpassingen/wijzigingen,  
zie onze website www.wilhelminakerk.com 
 

Vaassen: om 18.30 uur en zondag om 10.00 uur 
zaterdag 11 december   Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
kerstavond 24 dec 17.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
1

e
 kerstdag 25 dec om 10.00 uur  woord dienst met pastor Wim Vroom 

31 dec om 17.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
8 jan Eucharistie viering  met pastoor  H Hermens 
16 jan  gebedsdienst met W. Vroom 
Zaterdag 22 jan Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zaterdag 5 febr. Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
 
Twello  vieringen om 9.00 uur 
Zondag 5 dec . Eucharistieviering met pastor H Hofstede 
Woensdag 8  om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 12 dec Eucharistieviering met pastoor H. Hermens  
Zondag 19 dec. Eucharistieviering met pastoor H Hermens  
Vrijdag 24 dec kerstavond om 19.00 uur viering met pastoor H Hermens en Inbetween 
Hoogfeest van kerst 25 dec. om 9.00 uur eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Ook 25 dec kindje wiegen om 13.30 uur 
2

e
 kerstdag om 9.00 uur eucharistieviering met pastoor H Hermens en R, Dashorst. 

31 dec om 19.00 uur gebedsviering met W Vroom en de uitvaartvrijwilligers. 
1 jan  2022  om 9.00 uur eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 2 jan  Eucharistieviering met pastoor H Hermens. 
Zondag 9 jan Eucharistieviering met pastoor H Hermens  
Zondag 16 jan Eucharistieviering met pastoor H Hermens en R Dashorst 
Zondag 23 jan Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 30 jan Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Maria lichtmis 2 febr Eucharistieviering met pastoor H Hermens 
Zondag 6 febr Eucharistieviering met pastoor H Hermens 

http://www.wilhelminakerk.com
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IJsvereniging 

Dorpshuisvereniging Ons Huus 

Aan alle leden van IJsvereniging Beemte-Broekland en overige schaatsliefhebbers, 
 
Nu de winter aanstaande is willen we jullie weer informeren over het wel en wee bij de IJsvereniging.  
De eerste vergadering voor dit seizoen hebben we er intussen opzitten. Gelukkig niet online bij maar 
iemand thuis. We hebben de activiteiten van vorig jaar nog even doorgenomen en we hebben de zaken 
op een rijtje gezet voor de komende winter. 
 
Afgelopen winter hebben we half februari een paar dagen kunnen schaatsen en hebben we veel buurtge-
noten maar ook de nodige mensen van buitenaf mogen verwelkomen op het ijs. 
Ondanks dat we door de coronamaatregelen geen koek en zopie mochten verkopen hebben we wel een 
baan geveegd. We hebben positieve reacties (en donaties) mogen ontvangen en we hebben ook enkele 
nieuwe leden mogen verwelkomen. 
 
We hebben besloten om de Algemene ledenvergadering door te schuiven naar minimaal komend voor-
jaar. Ook dit jaar komen we niet bij u aan de deur met onze ledenkaarten en willen we vragen om, net 
als vorig jaar, uw lidmaatschapsbijdrage te voldoen via de bank. 
 
Dat kan op rekeningnummer NL98 RABO 0117 1158 00  
t.n.v. IJsvereniging Beemte Broekland onder vermelding  
van uw naam en adres. 

 
De bijdrage bedraagt € 5,00 per seizoen.  
Alvast onze hartelijke dank hiervoor. 
We hopen u snel weer te ontmoeten op het ijs  
en wensen u fijne feestdagen toe! 
 
Het bestuur van de IJsvereniging, 
Jacintha, Jaap, Ab, Joke en Harold 
 
 
Wij zijn overigens te bereiken via ijsverbb@gmail.com                     

of via Facebook  

mailto:ijsverbb@gmail.com
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Release Beemte 
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Puzzel 

Stuur uw oplossing voor 20 december op naar deratelaar@gmail.com 
of doe hem in de brievenbus bij Beemterweg 20 en maak kans op een 
leuke prijs! 

Naam:_______________________________ 
Leeftijd:______________________________ 
Adres:_______________________________ 
Telefoonnummer:_____________________ 

mailto:deratelaar@gmail.com
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Sinterklaasfeest 

Sinterklaas en zijn pieten bij Ons Ouus 
 

Afgelopen zaterdag 27 November kwamen Sinterklaas en zijn Pieten bij Ons 
Huus. 
 

Totaal hebben Sinterklaas en de pieten 60 kinderen mogen ontvangen. Van-
wege de corona hebben we alle kinderen verdeeld over 9 groepjes. Elk 
groepje had ongeveer 10 minuten met Sinterklaas en de Pieten om gezellig 
te kletsen.  
 
De kinderen hebben gezellig gekletst over verschillende dingen zoals cros-
sen, hobby’s, sport en zwemles. Sinterklaas heeft zelfs zijn zwemdiploma 
laten zien aan een aantal kinderen. 
 
Na het kletsen kregen de kinderen een cadeau van de Sint. Nadat Sint en de Pieten hadden afgeteld 
mochten de kinderen tegelijk hun cadeaus losmaken. Daarna kregen alle kinderen nog wat lekkers 
mee, namen afscheid van Sint en Piet en gingen weer naar huis toe. 
 

Het was een leuke gezellige koude ochtend. 
 

Helaas gaat Lisette na 11 jaar stoppen bij ons. We willen Lisette heel erg bedanken voor alles wat ze 
gedaan heeft. 
 
Gelukkig hebben we een nieuwe aanwinst die ons komt helpen. Welkom Kim. 
 

Tot volgend jaar  
 

Groetjes de Sint Commissie 
Lisette  
Sharon  
Kim  
Ester 



De Ratelaar - december 2021 - Pagina 31 
 

 

 

Sinterklaasfeest 
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Kerstverhaal 

Kerstfeest in pyjama  
 
Al dagen staat ons huis op zijn kop. De wasmachine draait overuren, de vloer in de 
woonkamer wordt in de boenwas gezet en ook de ramen moeten eraan geloven. De 
logeerkamer wordt leeggeruimd en het logeerbed opgemaakt.  
 
In de keuken is het een bende, overal slingeren recepten en de oven en het gasfornuis staan constant 
aan. Her en der staan potten en pannen op het aanrecht en ook de vieze vaat staat er opgestapeld om-
dat de vaatwasser het niet aan kan. Ik vind het wel wat hebben, al die drukte en ook de lekkere geuren 
kan ik best waarderen en dan mag ik ook nog alle probeersels van mama keuren. Mama is niet zo’n 
held in de keuken, beweert papa altijd en alhoewel hij daarbij dan plagend naar mama kijkt, weet ik 
dat mama het geen leuk grapje vindt. Daarom doet ze nu natuurlijk ook zo haar best. Want we krijgen 
bezoek én het is bijna kerst. Om precies te zijn: morgen al!  
 
“Alsjeblieft, Stijn, schrap maar schoon”, zegt mama, terwijl ze me de zoveelste beslagkom aanreikt en 
daarna een tulband in de oven schuift. “Op hoop van zegen …” “Deze gaat eindelijk lukken, mama”! 
Mama zucht, de lok voor haar ogen wappert op en neer. Haar wangen zitten onder de witte vegen van 
het meel. “Ik hoop het”, zegt ze zacht. Ze gaat tegenover mij aan de keukentafel zitten en neemt een 
slok van haar inmiddels koud geworden thee. “Ik weet niet wat ik anders moet”.  
 
Misschien vanavond nog snel naar de supermarkt om een tulband te kopen”. “Bah, die zijn zo droog! 
Maar het komt heus wel goed. Kijk eens hoe mooi het beslag eruit ziet en het smaakt ook heerlijk”! Ab-
rupt zet mama haar theeglas weer neer, een scheut thee landt op het tafelkleed.  
Ze merkt het niet eens op, want ze haast zich naar de grote pan met soep. “Net op tijd”! roept ze en 
draait het gas uit.  
 
Het vlees moet nog precies een uur pruttelen en de stoofpeertjes ook. Ze loopt naar de tafel terug, 
maar struikelt over de dweilstok, die daar nu doelloos ligt. Ze kan zich nog net op de been houden en 
ploft snel op haar stoel. Er rolt zomaar een traan, hij trekt een spoor door de witte veeg op haar wang. 
“Mama! Wat is er”? “Ik ben een beetje moe”. “Verder niets”? “Nee. Hoewel … ik zit een beetje in mijn 
maag met tante Corine”. “Tante Corine? Moet je daarom huilen? Het is toch leuk dat ze komt logeren! 
Ik heb haar zo lang niet gezien. Jij vindt haar toch ook wel lief?” Mama knikt. “Ja hoor, ze is best lief. 
Maar ze is gewoon zo anders dan papa, terwijl ze zijn zus is. Dat komt vast omdat ze bijna twaalf jaar 
ouder is.” Mama pakt haar glas weer op, haar handen trillen. “Ik ben echt een beetje zenuwachtig, 
want tante Corine is perfect. Ze kan heel goed bakken en koken, haar huis is kraakhelder en zelf ziet ze 
er altijd uit om door een ringetje te halen.” “Maar mam”, roep ik. “Ik ben blij dat jij niet perfect bent! 
Dan zouden je wangen nooit onder het meel zitten en zou ik nooit de ton met blokken om mogen kie-
peren. Jij bent de allerliefste en allerleukste mama die er bestaat!”  
 
Mama lacht alweer en woelt met haar hand door mijn stekels. “We gaan er een mooie kerst van ma-
ken. Ik heb er echt mijn best voor gedaan!” “Dat weet ik en papa weet dat ook!” “Wat weet papa ook?”  
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“Hé pap! Ben je daar al”? Papa geeft me een knuffel en daarna is mama aan de beurt. “Jij weet toch dat 
mama haar best heeft gedaan voor tante Corine?”  
“Natuurlijk weet ik dat”! Zijn blik dwaalt van de rommelige keuken naar de besmeurde wangen van ma-
ma om dan haar ogen te bereiken. ‘Tante Corine is … altijd zo … zo perfectionistisch,’ stottert ze. ‘Dat 
weet ik en daarom nodig ik haar niet zo vaak uit,’ zegt papa. ‘Maar morgen is het kerst en ze is helemaal 
alleen …’ ‘Ja, ik weet het,’ zegt mama. ‘Het is ook goed en Stijn vindt het geweldig dat ze komt.’ Ik stui-
ter door de keuken. ‘Ze is toch best aardig?’ ‘Tja,’ zegt papa, ‘Tante Corona heeft zo haar eigenaardighe-
den, maar verder bedoelt ze het goed.’ ‘Co-ro-na?’ proest ik. ‘Ja, zo heet ze voluit. Opa en oma vonden 
die naam te chique en noemden haar Corine.  
 
‘Wat ben je eigenlijk vroeg thuis?’ Over mijn hoofd kijkt mama bezorgd naar papa. Ik kijk ook eens goed 
naar hem. Hij ziet er vreemd wit uit. ‘Ik voel me niet echt fit,’ zegt hij, terwijl hij moet hoesten. ‘Jij ook 
al niet?’ zegt mama. ‘Ik heb hoofdpijn en ben zo rillerig. Ik ga even liggen. Vanavond ruim ik de troep 
wel verder op.’ Papa loopt achter haar aan naar boven.  
 
Ik kijk de keuken rond. Al mama’s voorbereiding dreigen alwéér in de soep te lopen. Snel draai ik het 
vuur onder het vlees en de stoofpeertjes uit en werp een blik in de oven. Precies op tijd tover ik er een 
pracht van een tulband uit. Dan haal ik de vaatwasser leeg en ruim hem opnieuw in. Ik dweil en poets 
tot alles weer glimt en schep daarna een kop soep uit de pan.  
 
Als ik tijdens het televisiekijken mijn soep lepel, komt mama beneden. “Heb jij alles opgeruimd”? vraagt 
ze blij verrast. Ik knik trots, maar als ik haar aankijk, schrik ik. “Je bent ziek, hè”? “Ja”, zegt ze, “en pa-
pa ook, nog erger dan ik, we hebben tante Corine net afgebeld”. “Wat jammer en vooral voor haar”, zeg 
ik. Mama knikt. “Ze had er gelukkig alle begrip voor en ze zou nu haar buurvrouw uitnodigen, die ook 
alleen is”.  
 
“Wauw, wat goed! Maar … al jouw voorbereidingen zijn nu wel voor niets geweest”. “Nee hoor”, lacht 
mama, “want morgen vieren we kerst. Kerst in pyjama”. “Gelukkig maar! Gelukkig gaat kerst gewoon 
door,’ zucht ik. ‘Met of zonder Corona”.  

Kerstverhaal 

Namens de redactie van de Ratelaar wensen wij u 
       hele fijne feestdagen en een gezond 2021! 
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SKGB brede school Antoniusschool De Vecht 

Nieuws vanuit de Antoniusschool. 
 
Kernconcept Tijd en Ruimte: Later als ik groot ben! 
Wij hebben de afgelopen periode veel geleerd over het thema 
tijd en ruimte. Hoe is de tijd bepaald en hoe zien de tijden er 
over de hele wereld uit? Tijdens het thema tijd en ruimte zijn 
de kinderen met rekenen veel bezig geweest met klokkijken, 
tijdberekening en de tijd in onze wereld. Ook waren er interes-
sante lessen met de globe. Waar ligt de evenaar? Wat zijn 
poollijnen en hoe komt het dat de kaarten in de atlas eigenlijk 
helemaal niet kloppen? We maakten ook allemaal een kalen-
der. 
 
En wat dacht je van een muurkrant maken over het thema 
licht. De mooiste creaties zijn aan elkaar gepresenteerd. Feed-
back ontvangen, toepassen? Kritische zelfreflectie en dan bij-
stellen. Allemaal vaardigheden die tijdens dit kernconcept aan 
bod zijn gekomen. 
 
Een gedicht schrijven over een gebeurtenis in de nacht. De meegebrachte voorwerpen, creëerden brui-
sende ideeën. Je gedicht voordragen, erg leuk om te doen!  
We bundelen alle gedichten, iedereen krijgt er één mee naar huis. 
 
De kinderen van de bovenbouw gaven allemaal een presentatie over het beroep van hun ouders. Soms 
mochten we zelfs langs op het bedrijf van ouders. Of er kwam een ouder op school over zijn/haar beroep 
vertellen. 
 
De jongere kinderen ondervonden hoe het was om een beroep uit te oefenen in de hoeken. Ook werden 
er boekjes geschreven over het beroep en iedereen tekende op een schilderij hun toekomstige beroep. 
Sommigen al met teksten erbij geschreven. We schreven daarnaast een spannend stripverhaal af. Na-
tuurlijk moest dit ook tentoon gesteld worden voor de ouders. Daarom konden ouders op bepaalde tijden 
een rondleiding krijgen door de school heen. De kinderen presenteerden trots wat zij hadden geleerd en 
gemaakt. 
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Plaatselijk Belang De Vecht 
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Aktief Ons Huus groep 

Vervolg zie pagina 38 


