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     Te Koop 

          

   KERSTBOMEN 

 
Ruime keuze uit meerdere soorten 

en maten, o.a. Nordman. 
Vers van het land, ook in pot. 

 

Fam. Disbergen 

Beemterweg 16 
7341 PB Beemte Broekland 

 
Tel. 055-3121478 

 
  

   Verkoop: maandag t/m zaterdag 
 

Tijdens de kerstbomenverkoop ook weer  
open atelier dagen. Aquarellen en pas-
tels, nu met 25% korting.  
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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121305    E-mail: deratelaar@gmail.com 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. Koenen 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

Mw. Q. Kuiper 
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 
E-mail: qkuiper@gmail.com 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. G. van Lohuizen 
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121339    E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
Internet: www.ovbb.nl 

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

Vrijwillige Brandweer Beemte Dhr. W. Koller 
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn 
Tel.: 055-5211308    E-mail: info@brandweer-beemte.nl 
Internet: www.brandweer-beemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 

Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 
Tel.: 055-3660287 

E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:15 tot 14:00 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

Dit is een gratis 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  
Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG 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 2011 

Sinterklaasfeest Zaterdag 3 december  10:00 uur 
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B. Schipper Apeldoorn BV 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

 E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl 

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 
De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 
ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezon-
den stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 
De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 
juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 
Drukfouten voorbehouden. 
 
© Copyright 2010-2011: De Ratelaar 

 Van de redactie       Pagina:   9 

 
 Buurt– Belangen vereniging Beemte Broekland Pagina:  11,13,15 
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 Brandweer Beemte      Pagina:  23 

 
 Zijactief de Vecht      Pagina:  25 
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 Seniorensoos        Pagina:  27 

 
 Oranjevereniging Beemte Broekland   Pagina:  27 

 
 Kerkdiensten        Pagina:  28 

 
 Het Kippenhok       Pagina:  29 

 
 Het Dorpshuis       Pagina:  31 

 
 Amnesty International      Pagina:  32 

 
 Log Beemte-Vaassen      Pagina:  33 

 
 Voor de jeugd       Pagina:  35 

 
 Uit de oude doos      Pagina:  37 
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B. FIETS   

 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 

 
LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF 

 

FA. BOVENDORP 
 

Maïs zaaien. 

Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien. 
Mest en mengmest verspreiden.  

Inkuilen met doseerwagens. 
Egaliseren en slootgraven. 

Verhuur van kranen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beemterweg 25 Beemte 

Tel: 055-3121314 
 06-52923530 
BGG: 055-5211313 

 
De Adelaar b.v.,  
Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID 

 

 

Feestje? 
 

BEL DE BARBEQUE SPECIALIST 

VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND 

 

Bel:   Jos Boerkamp 

 055-3121582 

 055-5334590 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 
Willem Peppelenbos 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 januari 2012 aanleveren. 

Datum 2011 Week 

30 Nov., 1 Dec.  48 

2012  

31 Jan.,1 Febr 5 

Van de redactie, 
 
Dit is de laatste Ratelaar in 2011. In januari 2012 verschijnt er geen Ratelaar, de redactie 
heeft dan even vrijaf.  
 
In deze Ratelaar vindt u weer een verscheidenheid aan artikelen. Veel aandacht voor Het 
LOG Beemte-Vaassen. De meningen daarover lopen nogal uiteen, zie de verschillende stuk-
ken daarover. We kunnen uit dit artikel lezen dat de BBvBB de vinger goed aan de pols 

houdt. 
 
Let ook even op het stukje van Meteo Beemte. Hierin staat dat we een strenge winter krij-
gen, ja zelfs een “horror”winter. Dus toch maar even die lange Jaegeronderbroek achteruit 
de kast te voorschijn halen. 
 

In het stukje van de BBvBB, nou stukje, zeg maar rustig “stuk”, wordt vermeld dat de ver-
keersovertredingen, wat de snelheid betreft, vooral door Beemtenaren begaan worden. Nou  
daar sta je toch wel even van te kijken. Misschien moet de BBvBB eens een verkeerscursus 
in het Dorpshuis organiseren en een stukje voorlichting geven. 
 
De redactie heet natuurlijk Sinterklaas begin december van harte welkom om de kleintjes 
te verwennen of eventueel, als ze ondeugend zijn geweest, een standje te geven. 

 
Tenslotte wenst de redactie iedereen prettige feestdagen toe en ook een gelukkig Nieuw-
jaar. Tot volgend jaar. 
 
Veel leesplezier namens de redactie, 
Siep Woudstra 
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Dealer van 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wenumseweg 39  
7345 DE WENUM WIESEL 

 
Tel: 055-3121286 
Fax: 055-3122200 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Winkelcentrum “Kerschoten” 
  Mercatorplein 34 
  Apeldoorn 
  Tel: 055-5215865 
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland 

In de Ratelaar van oktober hebben wij u toegezegd u 
nader te informeren over de zienswijze die wij als 
bestuur hebben ingediend op het ontwerp bestem-
mingsplan LOG Beemte-Vaassen. 
 
GEZONDHEID. 
Anders dan het standpunt van de gemeente Apel-
doorn, vindt de belangenvereniging niet dat het ge-
zondheidsprobleem slechts een beperkte rol speelt, 
omdat het op bedrijfsniveau aan de orde komt.De 
belangenvereniging meent dat vanwege de concen-
tratie van bedrijven er een optelsom ontstaat van 
bedrijven die een gezondheidsrisico in zich draagt. 
 
GEUR- EN STOFHINDER. 
Het gemeentebestuur stelt op gebied van geur- en 
stofhinder dat er niet een zeer negatieve situatie 
ontstaat. 
De belangenvereniging stelt zich op het standpunt 
dat het gemeentebestuur een goed leefklimaat in het 
gebied moet nastreven. In het gebied wonende men-
sen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige 
gezondheidsrisico‟s en geurhinder, 
 
LUCHTKWALITEIT 
Het gemeentebestuur onderkent dat ook met betrek-
king tot het aspect luchtkwaliteit  onvoldoende in-
zicht bestaat over de planologische ontwikkeling in 
relatie met de luchtkwaliteit. Het blijkt dat het stand-
punt, dat de geldende normen op het gebied van 
fijnstof niet worden overschreden, niet worden on-
derbouwd door goed onderzoek. 
De belangenvereniging meent dat voordat tot vast-
stelling van het plan wordt besloten, alle hinderas-
pecten volledig moeten worden onderzocht. 
 
NOODZAAK INPLAATSING BEDRIJVEN 
Het gemeentebestuur stelt zich op het standpunt dat 
LOG Beemte-Vaassen het enige LOG is binnen recon-
structieplan Veluwe en dus regionaal van groot be-
lang. 
De noodzaak tot inplaatsing van bedrijven wordt 
door het gemeentebestuur geplaatst in een historisch 
perspectief ( streek- en reconstructieplan). Inmiddels 
is veel meer bekend over het gevaar dat concentratie 
van intensieve veehouderij in zich draagt. Verwijzing 
naar de plannen/historie, rechtvaardigt mede hierom 
niet de planologische keuze die nu door het gemeen-
tebestuur wordt gemaakt. 
 
 
 

NATUURBESCHERMING 
Het gemeentebestuur onderkent  dat ten aanzien 
van de stikstofdepositie nog nader  onderzoek dient 
plaats te vinden. Wel is al bekend dat in alle varian-
ten  de stikstof depositie 0,5% boven de kritische 
waarde zal liggen. 
Bij plaatsing van bedrijven in het LOG zal daardoor 
een vergunning in kader van de natuurbescher-
mingswet 1998 vereist zijn. Het gemeentebestuur 
verwacht dat door saldering en een nader op te stel-
len depositiebank uitkomst zal bieden. Het bestuur 
garandeert reeds nu dat er geen significante effecten 
zullen optreden. 
In de visie van de belangenvereniging, kan het ge-
meentebestuur genoemde garantie niet geven, om-
dat niet met  zekerheid kan worden bepaald welke 
bedrijven zich in het LOG zullen vestigen en of ( in 
voorbereiding zijnde) provinciale verordening in 
overeenstemming zal zijn met de nationale en inter-
nationale regelgeving 
 
VERKEER 
De planopsteller kiest ervoor om een nieuwe ontslui-
tingsweg aan te leggen ten westen van de Bokkerij-
weg.  
De belangenvereniging, stelt zich op het standpunt 
dat deze weg ook gebruik moet gaan worden voor dit 
doel. De belangenvereniging, acht het ongewenst dat 
wegen op het grondgebied van Apeldoorn, zodanig 
worden ingericht of aangepast dat het gebied ook via 
een andere route wordt ontsloten. 
Plannen om de Broeklanderweg aan te passen door 
het aanleggen van zogenaamde passeerhavens in 
relatie met de doorvoer van zwaar verkeer en een 
aanpassing van Broeklanderweg op Kanaal-Noord, 
wijst de belangenvereniging ten zeerste af, omdat 
het leidt tot een toename  van (zwaar) verkeer en 
milieubelastend werkt.  
Tot zover onze ( verkorte) zienswijze op het ont-
werpbestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen. 
Namens het bestuur van de Buurt en Belangenvere-
niging  
 
Jan Vegter 

Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan LOG Beemte-Vaassen 
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland 

HET VERKEER IN BEEMTE-BROEKLAND. 
 
Vanaf het voorjaar 2011, is de Buurt en Be-
langenvereniging Beemte-Broekland in ge-
sprek met de gemeente Apeldoorn over een 
aantal verkeersknelpunten. 
De volgende verkeers knelpunten zijn door 
de belangenvereniging ingebracht. 

 Het ontbreken van belijning op de 

Broeklanderweg 
 Het toekomstig gebruik van de 

Broeklanderweg in relatie met de 
ontwikkeling  van het LOG 

 Het ontbreken van handhaving 

door de politie op snelheid, in ver-
band met een onvolledige inrich-
ting 

 De relatief hoge snelheden en de 

subjectieve verkeersonveiligheid 
die dit met zich meebrengt 

 De toename van vrachtverkeer in 

het gebied van Beemte-Broekland 
 De toename van het verkeer na de 

verbreding van de Oost-Veluweweg 
en de aansluiting daarop van de 
verlengde Stadhoudersmolenweg 

 Maatregelen die nog niet zijn uit-

gevoerd in kader van het plan 60 
km/h-zone buitengebied Noord-
Oost. 

 Afsluiting van de weg door het 

Wolvenbos. Deze weg alleen nog te 
gebruiken door bestemmingsver-
keer. 

Deze knelpunten zijn op bestuurlijk- ( wet-
houder Metz) en ambtelijk niveau vanaf het 
voorjaar 2011 aan de orde geweest. Gezegd 
kan worden dat het een constructieve ge-
sprekken waren. 
Daarnaast zijn er in juli 2011, een aantal 
“kleine”knelpunten besproken met o.a. de 

Stadsdeelmanager die verantwoordelijk is 
voor het beheer in  Beemte- Broekland. 
Deze kleine knelpunten zijn: 

 Afslag Stadhoudersmolenweg-

Kanaal Noord. Duidelijker aange-
ven dat men een 60 km gebied 
binnenkomt. 

 Beter overzicht op het kruispunt 

Vellertweg-Kollerweg door het 
snoeien van de beplanting 

 Opvullen van de bermen, i.v.m. 
het opleveren van gevaar voor fiet-
sers 

 Verbeteren van het zicht op het 

kruispunt  oude Beemterweg-
Kanaal-Noord. 

 Het verplaatsen van de lantaarn-

paal op de hoek Stadhoudersmo-
lenweg en Kanaal-Noord. Deze 
wordt vaak omver gereden. 

 Verbeteren van het zicht op het 

kruispunt Broeklanderweg – Kanaal 
Noord. 

 
 
DE KNELPUNTEN. 
Belangrijk was de eventuele toename van 

het verkeer na de verbreding van de Oost-
Veluweweg en de aansluiting daarop van de 
Stadhoudersmolenweg. Voor de verbreding 
en de aansluiting is er door de gemeente op 
diverse plaatsen verkeerintensiteit tellingen 
uitgevoerd en datzelfde is gebeurd na de 
verbreding en de aansluiting. 
 
Geconstateerd is dat na de verbreding en 
aansluiting er een lichte afname van het 
verkeer is geconstateerd op de Beemterweg 
en de Papagaaiweg. Er is een toename ge-
constateerd op de Vellertweg (gevoelsmatig, 

omdat geen telling heeft plaatsgevonden) 
en er is een kleine toename op Kanaal 
Noord. (zuidelijke richting) Op de rest van 
Kanaal Noord is de gemeten intensiteit ge-
lijk gebleven. 
Een eerste conclusie kan zijn dat er na de 
verbreding van de Oost-Veluweweg en de 

aansluiting daarop van de Stadhoudersmo-
lenweg  geen verontrustende toename van 
het verkeer op de wegen in Beemte-
Broekland is waargenomen. 
 
Ook is op diverse punten de snelheid geme-
ten. 

Er is gemeten op de Beemterweg in de kern, 
waar 30km is toegestaan. Kanaal-Noord 
richting Apeldoorn, Kanaal-Noord richting 
Vaassen en de Papagaaiweg. 
De meting strekte zich uit over 7 dagen. 
Op de Beemterweg( bij binnenkomst van 

het 30 km gebied) werd een gemiddelde 
snelheid gemeten tussen de 57 km en 60 
km, waar 30 km is toegestaan. De 
hoogst gemeten snelheid was 76 km! 
Op Kanaal Noord richting Apeldoorn, lag de 
gemiddelde snelheid tussen de 64 en 66 

(Vervolg op pagina 15) 
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K.S.A. 
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN 

 
 
SOFTWARE VOOR MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF 
 

zoals:  voordelen: 

FAKTUREREN EENVOUDIGE BEDIENING 

BOEKHOUDING OP MAAT GEMAAKT NAAR 

ADRESSEN  UW EIGEN WENSEN 

LABELS ENZ. VOORDELIG IN PRIJS 

 
 

BEL VOOR GRATIS INFO OF DEMO 
R. KOETSIER, HOLHORSTWEG 9  

TEL:055-3121457 
 

Site: www.koetswerk.nl 

In– en Verkoop gebruikte auto‟s 
 

 Elke auto wordt afgeleverd met nieuwe 

of recente A.P.K. keuring. 

 Elke auto wordt afgeleverd met 10.000 

km beurt. 

 Inruil mogelijk. 

 
 Broeklanderweg 41,  
 7341 PL Beemte Broekland (Apeldoorn) 
 
 Tel  :  055-3120326  
 Mob  : 06-20517022 
 Fax  :  055-3120327 
 E-mail: info@vos-autos.nl 
 I-net  : www.vos-autos.nl 

v.o.f. 
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland 

km, waar 60 km is toegestaan. De 
hoogst gemeten snelheid was 79 km! 
Op kanaal-Noord richting Vaassen, lag de 
gemiddelde snelheid tussen de 67 en 68 
km, waar 60 km is toegestaan. De 
hoogste snelheid was 80 km 

Op de Papagaaiweg lag de gemiddelde 
snelheid tussen de 53 en 58 km, waar 
60 km is toegestaan. De hoogst geme-
ten snelheid was: 67 km. 
Conclusie is, dat de Papagaaiweg uitge-
zonderd,  op alle meetpunten de snelheid 

te hoog was en veel te hoog in de kern 
van Beemte. 
 
De praktijk leert dat  helaas de eigen in-
woners zich ook vaak schuldig maken aan 
te hard rijden. Daarom juist aan u de op-
roep om zich aan de vastgestelde snelhe-
den te houden. U hebt hierin zeker een 
voorbeeldfunctie!!. 
 
In dit kader heeft de gemeente toegezegd 
om hierover met de politie contact op te 
nemen om beter toezicht te houden op de 
snelheden in Beemte-Broekland en te-
vens dat zij zich gaat beraden op aanvul-
lende snelheidwerende maatregelen op 
de Beemterweg in de kern Beemte. 
 
De belangrijkste maatregel die nog moet 
worden uitgevoerd in het kader van het 

plan 60km/h-zone buitengebied Noord-
Oost, is het aanleggen van rode fietsstro-
ken op Kanaal-Noord . Hiervoor is subsi-
die aangevraagd bij de Provincie en het 
lijkt erop dat deze subsidie zal worden 
verstrekt. Het aanleggen van de rode 

fietsstroken wordt ondersteund door de 
Fietsersbond. 
Als de subsidie wordt verstrekt, dan is de 
verwachting dat in 2012  met de aanleg 
van de rode fietsstroken kan worden be-
gonnen. Deze fietsstroken zullen ook naar 
verwachting een optische versmalling op-

leveren, waardoor het snelheid van het 
verkeer wordt verlaagd. 
 
De Broeklanderweg zal niet voorzien wor-

den van onderbroken strepen zoals deze 
wel zijn aangebracht op de Beemterweg. 
De weg is te smal om deze strepen aan te 
brengen. De gemeente geeft aan dat de 
Broeklanderweg zal worden meegenomen 
in de ontwikkeling van het Landbouwont-
wikkelingsgebied. (LOG) 

 
De belangenvereniging heeft reeds aan-
gegeven (zie onze zienswijze op het ont-
werp bestemmingsplan LOG Beemte-
Vaassen), dat zij tegen verbreding is van 
de Broeklanderweg of het aanbrengen 

van passeerhavens en het gebruik van 
deze weg voor de ontsluiting van het LOG 
gebied. 
De belangenvereniging wacht nog op een 
antwoord van de gemeente om de weg in 
het Wolvenbos alleen open te stellen voor 
bestemmingsverkeer. 
 
De gemeente heeft toegezegd dat als de 
belangenvereniging kan aangeven welke 
transportbedrijven verantwoordelijk zijn 
voor een toename  van het (sluip)
vrachtverkeer in Beemte-Broekland, zij 
deze bedrijven daarop zullen aanspreken. 
 
Dus bij deze ook een beroep op u om ons 
te informeren als u merkt dat bepaalde 
transportbedrijven veelvuldig gebruik ma-
ken van de “smalle”wegen in Beemte-
Broekland. Bij voorkeur voorzien van een 

foto. 
 
Ten aanzien van de genoemde kleine 
knelpunten kan worden gemeld dat de 
bermen worden opgevuld i.v.m. het ople-
veren van gevaar voor fietsers. Van de 

overige kleine knelpunten hebben we de 
gemeente gevraagd om  spoedig ant-
woord te geven. 
 
Namens de Buurt-en Belangenvereniging 
Beemte-Broekland 
Jan Vegter 

(Vervolg van pagina 13) 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

Dag buurtbewoners, 
 
Als u dit artikel leest is het al weer december, dus al weer een jaar voorbij. Over enkele 
weken begint het jaar 2012. Het leek mij daarom een leuk idee om eens veertig jaar 
terug in de tijd te gaan en enkele zaken met u te delen die toen binnen de dorpshuis-
vereniging aan de orde kwamen. We gaan dus terug naar 1972. 
 

Terwijl de opbrengsten van de oliebollenactie en de schietavond worden geteld begint 
het jaar meteen met de opzegging van de toenmalige beheerder. Er moet de komende 
maanden worden gezocht naar kandidaten. Er komen brieven van 18 sollicitanten bin-
nen. 
Per 1 juli wordt het nieuwe beheerderechtpaar aangesteld. Over het functioneren van de 
nieuwe beheerders ontstaan gedurende het eerste halfjaar al snel “geruchten”. 
 

Verder volgt hieronder een opsomming van leuke en soms opmerkelijke punten uit de 
notulen: 

er worden plannen besproken voor een brandweerkazerne achter het dorpshuis. Uit-
breidingsplannen van het dorpshuis worden neergelegd bij de gemeente; 

er worden plantenbakken gemetseld voor het verfraaien van het terras voor het 
dorpshuis; 

de naaischool gaat over naar de buurtvereniging. Er zijn wat klachten omdat zij de 

kopjes niet opruimen; 
er worden plannen gemaakt voor een woning op het sportveld. Gezien de tegenval-

lende bouwkosten wordt voor een zogenaamde “Cebeco” bungalow gekozen. 
Voor de bouw wordt een lening verstrekt door de Coöperatieve Raiffeisenbank. 
de trekker voor het maaien van het sportveld moet worden vervangen: als optie 
wordt de aanschaf van een auto geopperd, maar uiteindelijk gaat de voorkeur uit 

naar een andere trekker. Een trekker met maaier wordt dit jaar echter nog niet 
aangeschaft; 

er wordt een telefoonautomaat aangeschaft. De telefoonkosten zijn voor die tijd al 
een flinke kostenpost; 

er wordt weer een zwemtocht in het kanaal georganiseerd: opbrengst € 614; 

er wordt gesproken over het maken van een film. Wat er op deze film staat wordt 
niet genoemd. Is er iemand binnen de buurtschap die weet of deze film ook 

daadwerkelijk gemaakt is en of deze nog bij iemand in het bezit is? 
op het sportveld worden plannen gemaakt om te starten met een voetbalvereniging; 
hetzelfde jaar worden ook plannen gemaakt voor de bouw van een kleedruimte 

naast de woning. 
 
Het jaar 1972 bleek achteraf een jaar met veel ambities. Blijkbaar konden de banken in 
die tijd makkelijker geld verstrekken voor goede plannen dan dat zij tegenwoordig 
doen. Tegenwoordig kost ons dat veel meer moeite. 
 
De jaarlijkse acties, zoals de oliebollenactie en de kerstbakjes, leverden in die tijd een 
flinke bijdrage op voor de kas. 
 
Terugkijkend op de notulen had het toenmalige bestuur in 1972 een onrustig jaar achter 

de rug. Toch kunnen wij de problemen waar het bestuur destijds mee worstelde ook 
veertig jaar later goed plaatsen. Ook in 1972 was het een uitdaging om alle neuzen de-
zelfde kant uit te krijgen. Het is best leuk en leerzaam om zo nu en dan achterom te 
kijken en dan eens de oude archieven in te duiken! 
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Voor 2012 hebben wij veel minder plannen dan in 1972. Het huidige economische klimaat is 
dan ook niet erg geschikt om grote ambitieuze plannen uit te werken. Wij zijn al lang blij 
dat wij veertig jaar na 1972 de zaken rond het beheer en onderhoud van het dorpshuis re-
delijk tot goed voor elkaar hebben. Natuurlijk blijven wij wensen houden, maar over de hui-
dige situatie zijn wij best tevreden. 
 
In 2012 hopen wij verder te kunnen werken aan de plannen rond het Kippenhok. Van het 
Meisjesweeshuis hebben wij een aanzienlijke bijdrage ontvangen om het Kippenhok de ko-
mende jaren verder te ontwikkelen. Extra inkomsten zijn echter nog steeds van harte wel-
kom. 
 
Ook aan sport willen wij aandacht geven. Zaalsport is een belangrijke peiler voor het dorps-

huis. Ook worden er weer plannen gemaakt voor een paasvuur. We zullen dus ook in 2012 
de samenwerking met de andere verenigingen opzoeken. 
 
Ondanks de uitnodiging van vorige maand heeft er zich niemand gemeld om met onze vere-
niging eens van gedachten te wisselen. Een beetje teleurstellend natuurlijk, want we willen 
graag met mensen met goede ideeën in contact komen. Gelukkig zijn er wel buurtbewoners 

die hun hulp buiten de vereniging aanbieden. We staan er dus zeker niet alleen voor. 
 
Voor de rest willen wij iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe wensen. 
Ondanks alle negatieve berichtgeving over de economische ontwikkelingen in de wereld 
moeten we ook in 2012 het optimisme vast te houden en tegenslagen proberen op te los-
sen. 
 
Namens de dorpshuisvereniging, 
 
 
Richard Smallegoor 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 
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DorpsplanDorpsplanDorpsplan   

Wellicht hebt u gedacht, leeft het Dorpsplan nog want ik heb er al een tijd niets meer van ver-
nomen. 

 
Nu ik kan u zeggen het Dorpsplan leeft zeker nog. Na de vakantietijd zijn de werkgroepen weer 
aan het werk gegaan en in november zijn de eind resultaten van de diverse werkgroepen met 
de projectleider besproken.  
 
Deze kan nu en is inmiddels aan de slag gegaan met het schrijven van het eerste concept van 
het Dorpsplan. Dat eerste concept wordt weer met de werkgroepen besproken. Op grond van 
hun inbreng wordt het tweede concept geschreven en dat moet volgend jaar maart klaar zijn. 
Dit tweede concept wordt aan de bewoners van Beemte-Broekland gepresenteerd. Die dan ook 
nog hun inbreng hebben. Daarnaast wordt er een aparte avond overleg/inspraak avond voor de 
ondernemers georganiseerd. 
 
Alle inbreng van de bewoners en de ondernemers worden dan weer met de werkgroepen be-
sproken, waarna de eindversie kan worden geschreven. Deze moet dan voor de zomervakantie 
gereed zijn. 
 
Conclusie: er moet nog veel werk verzet worden, maar we liggen nog steeds op schema . 
 
U hoort verder van ons 
Namens de Dorpsplan werkgroepen 

Jan Vegter 

IJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte Broekland   

Beste buurtbewoners 
 

Hier weer even een klein berichtje van de ijsvereniging. 
U zult ons binnenkort als ijsvereniging wel weer actief zien bij het kanaal met 
het plaatsen van de trap. 
Als het weer het straks weer toelaat, dat wij weer kunnen schaatsen op het kanaal, hopen wij 
dat er weer mooie tijden aanbreken, dat de schaatsen weer onder gebonden kunnen worden, 
en dat de koek-en-zopie tent weer voor u klaar staat. 
 
Lijkt het u leuk om bij ons in de vereniging te stappen dan bent u van harte welkom. 
De ijsvereniging bestaat nu uit : Voorzitter Hein Wijngaards  
                                                Bestuurslid: Ap vos 
                                                Secretaris: Gejo Van Assen 
 
John Wolters stapt uit de ijsvereniging daarom een dringend verzoek voor nieuwe bestuursle-
den. 
Heeft u interesse, meldt u zich dan aan bij één van de bestuursleden. 
Wij hopen dat u zich geroepen voelt om bij ons in de ijsvereniging te stappen. 
 
Bestuur ijsvereniging Beemte Broekland 
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  Het weer in de Beemte.. 
 

Winter 2011-2012         Voorspelling en weersverwachting winter 2012 

Steeds meer meteorologen, waaronder die van meteoconsult, geven de volgende voorspelling en weersverwachting winter 2012 af: 

ijs en ijskoud, met grote kans op een witte kerst, strenge vorst met temperaturen tot min 25 graden en gedurende 3 maanden 
volop (kans op) sneeuw! 

In Duitsland weten alle deskundigen het zeker ....er staat ons een horrorwinter te wachten. 

* December 2011: Wisselvallig, soms koud en grote kans op witte kerst. 
* Januari 2012: Veel kouder dan normaal, temperaturen tot -25 en veel sneeuw / overlast. 

* Februari 2012: Kouder dan normaal en grote kans op sneeuw 

In Engeland is men inmiddels gewaarschuwd voor (opnieuw) een extreme winter. Sommige deskundigen menen dat daar de winter 

al in Oktober 2011 haar intrede zal gaan doen. Deze vroege start van de winter, met mogelijk al veel sneeuw in de maanden Okto-

ber en November 2011 zou de voorbode zijn van een zeer strenge winter met temperaturen tot -19 graden en vele tientallen centi-
meters sneeuw. 

Zowel de Enkhuizer Almanak als de Deventer Almanak laten een heel andere voorspelling zien. Volgens hen is de weersverwach-

ting voor de winter van 2011- 2012: 

* Oktober 2011: Rustig en stabiel herfstweer. 
* November 2011: Begin november te warm voor de tijd van het jaar. In de periode 09 - 15 november en aan het einde van no-

vember 2011 koude nachten en wat winterse neerslag. 
* December 2011: Zacht weer en vanaf 18 december 2011 overgang naar koud winterweer met kleine kans op een witte kerst in 

2011 
* Januari 2012: Periodes met (te) koud en (te) zacht weer wisselen elkaar steeds af. 

* Februari 2012: Geen standvastig winterweer. 

Ongetwijfeld zullen er de komende weken nog tal van nieuwe voorspellingen komen voor de winter van 2011 - 2012. Tot nu toe is 
echter al zeker, het kan vriezen en het kan dooien, ook in de winter van 2012.  

 
De meteorologen van het KNMI wagen zich nog niet aan een lange termijnverwachting voor de winter van 2011-2012. Winter 2011

-2012 | Voorspelling en weersverwachting winter 2012 .... wie het weet mag het zeggen ...... 

Winter in Nederland door de jaren heen….. 

       Temperatuur 
De gemiddelde wintertemperatuur loopt uiteen van 2,4 graden in het noordoos-
ten tot 4,2 graden in het zuidwesten. In de oostelijke helft liggen de nachtelijke 
temperaturen gemiddeld enkele tienden van graden onder nul, in het westen een 
paar graden boven nul. Vlissingen telt in de drie wintermaanden 20 dagen met 
vorst tegen 42 vorstdagen in Eelde. Op 15 dagen vriest het hier matig (lager dan 
-5 graden) en op 5 dagen streng (lager dan -10 graden). Op 10 tot 12 dagen 
vriest het in het noorden en oosten de hele dag. Vlissingen telt 6 ijsdagen, maar 
in noordelijke richting neemt het aantal ook aan zee toe tot 9 ijsdagen in Den 
Helder. 

Wanneer er sprake is van wintertemperaturen die ver beneden het gemiddelde 
liggen, dan spreekt men van een strenge winter. Om te bepalen of een winter 
streng, koud of zacht was, gebruikt men het koudegetal of Hellmangetal. 

         Neerslag 

De winter is het seizoen met de meeste uren neerslag. In drie maanden valt er 
landelijk gemiddeld gedurende 195 uur regen of sneeuw tegen 114 uur in de zo-
mer. Toch is de winter niet het natste jaargetijde. Landelijk valt er 186 mm, dat is 
45 mm minder dan in het najaar. Het midden van het land, rond de Utrechtse 
Heuvelrug, is 's winters het natste gebied. In Beekbergen valt 243 mm. Zeeland is 
met ruim 160 mm in Noordgouwe (Schouwen-Duiveland) een stuk droger. De lan-
delijke verdeling van de neerslag toont echter een grillig patroon, deels samenhan-
gend met het reliëf. De hoogste delen van het land vangen doorgaans de meeste 
neerslag. Zo krijgt in Zuid-Limburg het hoger gelegen Vaals 233 mm winterneer-
slag, terwijl Echt in Noord-Limburg slechts 163 mm opvangt. Het aantal sneeuwda-

gen loopt in de winter uiteen van 13 in het zuidwesten tot 21 in het oosten. 

Gemiddelde maandtemperaturen 

in Nederland over de maanden 
dec. t/m feb. en over de jaren 

1971-2000 
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Beste buurtbewoners, 
 

 

 
 

 

          
          
 

 

                 

 

 
 

 

 
 

     Voor elke klus 
in en om het huis 

   Vellertweg 20 
   7341 AB  Beemte-Broekland 
   Tel: 055-3120085  
   Mobiel: 06-12682896 
   Fax: 055-3122911 
   E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
   www.klussen-hoveniersbedrijf.nl 
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Brandweer “Beemte”                     

Apeldoorn, 
15 november 2011 
 
 
Geachte buurtbewoners van Beemte Broekland, 
 
 

Zoals u misschien wel via de media of andere wegen vernomen zult hebben heeft de gemeen-
teraad van Apeldoorn op 29 september 2011 besloten onze brandweerpost de Beemte te slui-
ten. De reden hiervan is de bezuiniging binnen de gemeente Apeldoorn. Wij vinden dit heel 
erg jammer. Met man en macht hebben wij geprobeerd dit te voorkomen. De kleine politieke 
partijen stonden aan onze kant maar helaas waren hun stemmen niet voldoende om 
onze kazerne open te houden. 
 

Begrip 
Ik hoop dat u als buurtbewoner begrijpt waarom er de afgelopen periode vanaf onze zijde 
geen stukjes of anekdote in de Ratelaar zijn verschenen. Onze prioriteiten lagen de afgelopen 
periode volledig bij het overeind houden van onze kazerne. Dus in plaats van een stukje in de 
Ratelaar heeft u onze stukjes in de krant kunnen lezen. 
Ik kan u verzekeren dat deze ontwikkeling ons allen een hoop tijd en energie heeft gekost. 
Er heerste een hoop onduidelijkheid en onrust binnen de brandweer wereld van Apeldoorn en 
dus ook binnen onze club. We hebben ons continu moeten verdedigen en moeten vechten niet 
alleen voor ons voortbestaan maar ook voor de brandveiligheid van de mensen uit ons verzor-
gingsgebied. Voor uw veiligheid dus. 
 
Hoe nu verder? 
Op dit moment zijn wij druk bezig met het bekijken van de mogelijkheden die er nog zijn om 

als vrijwilliger toch betrokken te blijven bij de brandweer. Dit kan betekenen dat men over-
gaat naar een ander korps of misschien zijn er nog wel andere taken of functies beschikbaar. 
Het kan natuurlijk ook betekenen dat iemand helemaal stopt met de brandweer. 
 
Eind datum 
We hebben met het korps besloten om op 31 december 2011 onze taken voor Brandweer de 

Beemte neer te leggen. Dit betekent dat wij dan geen brandweerclub meer zijn. Maar wij  wil-
len wel het contact met de huidige leden en oud-leden in stand houden en zullen op zoek gaan 
naar een andere gepaste manier om verder de toekomst in te gaan. 
 
Tot Slot 
Graag wil ik verzoeken om mij gerust te bellen als u met vragen of opmerkingen zit omtrent 
de sluiting. Ik ben me er terdege van bewust dat het sluiten van onze kazerne, die bijna 90 
jaar bestaat, ook u als buurtbewoner in het hart raakt. 
Ook wil ik via deze weg iedereen bedanken die ons gesteund heeft de afgelopen tijd. We had-
den de steun van onze buurtbewoners hard nodig want dat zijn immers wel de mensen waar 
wij ons voor inzetten en als die het af laten weten zijn wij ook nergens. Onze dank hiervoor! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Harco Wolters, postcommandant brandweer Beemte 
Telefoon privé: 055-5401701   Telefoon mob.: 06-43375843 
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Dorpshuis “Ons Huus” Beemte 
 

Voor al uw feesten en partijen (tot ± 200 personen). 
 

Verhuur van vergaderruimtes. 

 

Thema avonden, bedrijfsfeesten en familiefeesten. 

 
Warme en koude buffetten. 

 

Bioscoopavonden met hapjes en drankjes vanaf ± 40 personen 

reservering gewenst. 
 

Cafetaria en catering. 

 

Kortom alles wat u wenst proberen wij voor u in te vullen. 
Voor een feest, groot of klein, moet u bij Jan & Mini in “Ons Huus” zijn. 

 
Tel. 06-49289884 of 06-16363665 of 055-3014013 

 

Isolatieglas 
Enkel glas 

Spiegels 

Schilderwerken 
 
 
 
 

   Dhr. H. Vollering 

 
 

 
Zevenhuizenseweg 8 
7322 HC Apeldoorn 
Tel: 055-3600425 
Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 
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De Wijkagent 

Hierbij wil ik me graag even voorstellen als wijkagent. Mijn 
naam is Danny Klink en ben 42 jaar oud. 
Een wijkagent werkt aan het verbeteren en vergroten van de 
leefbaarheid en veiligheid.  
 
Ik heb inmiddels begrepen dat er de laatste jaren veel wisse-
lingen zijn geweest van mijn collega‟s in dit gebied, waardoor 

het niet altijd duidelijk is geweest wie de wijkagent was. 
Vanaf 1991 ben ik werkzaam bij de politie, waarvan de laatste 
8 jaar als wijkagent in Epe en Ermelo. 
Sinds een paar weken ben ik aangesteld voor het gebied Apel-
doorn Sprenkelaar/Beemte Broekland. 
Dit betekent dat ik aanspreekpunt ben als het gaat om politie-
zaken in dit gebied, daarnaast kunt u mij laten weten wat 

voor u van belang is in de wijk. Ik streef er naar om zoveel 
mogelijk in de wijk te zijn en kennis te maken. 
 
U bent altijd welkom op het politiebureau Vosselmanstraat 
201 of Tannhauserstraat 403  voor een gesprek of informatie.
(op afspraak)  Indien u het prettiger vindt dat ik bij u thuis 
kom, kan dat ook. 
U kunt mij bereiken via het algemene politienummer 0900-
8844.  Daarnaast dient u voor spoedgevallen 112 te bellen. 

Zijactief de Vecht 

Kerstbijeenkomst 
14 december komen we bij elkaar voor de Kerstavond. Deze avond wordt verzorgd door een 
groepje eigen leden. Wat er op het programma staat is een verrassing. Wel kan ik u al vertellen 
wie de gasten zijn op de jaarvergadering van Januari 2012. 
Mevr. ds B. Nobel uit Terwolde zal het meditatief moment verzorgen en na de verslagen zal de hr. 
Jan de Boer uit de Vecht ons uitgebreid komen vertellen over de mensport. 
Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar. 
Kijk ook op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief.  
Wanneer ik dit schrijf is het nog november maar toch wil ik u en jullie alvast, mede namens het 
bestuur van Zijactief de Vecht, Goede Feestdagen toewensen.  

Groetjes Janny.  

 

http://www.de-vecht.nl/
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SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

 
Oktober hebben we een gezellige bingomiddag gehouden. 

Het is altijd weer spannend wie het eerst de kaart vol heeft. 
Er zijn leuke prijsjes te winnen,op het eind van de middag gaat niemand met lege handen naar huis. 
Tussendoor is er onder het genot van een hapje en een drankje 
voldoende tijd om gezellig bij te praten. 
 
November hadden we een gast,Renee Broekhof was zijn naam. 
Hij kon ons prachtige dia's van de Wilpse klei laten zien. 
Wat is daar veel moois te zien zo de vier jaargetijden door. 
Geweldig zo'n mooi natuurgebied daar langs de IJssel. 
Renee kon ook veel over dit prachtige gebied vertellen. 
Het was ook leuk dat er uit onze groep een paar waren die in de Wilpse klei geboren zijn en er lang 
gewoond hebben. 
Dan komen de jeugdherinneringen weer naar boven. 
Renee Broekhof bedankt voor de prachtige middag. 
 
6 December is onze volgende soosmiddag,het gaat weer een gezellige middag worden. 
 
         Dinie,Bep en Mini. 

Aan de leden van de Oranjevereniging “Beemte Broekland”, 
 
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging “Beemte 
Broekland”, welke gehouden zal worden op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur in het dorps-
huis “Ons Huus”. 

 
AGENDA 

Opening 
Notulen vorige ledenvergadering 
Ingekomen stukken en mededelingen 
Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 
Verslag kascommissie 2011 
Benoeming kascommissie 2012 
Bestuursverkiezing: 

Aftredend en niet herkiesbaar  Dhr. Gradus van Lohuizen 
Aftredend en herkiesbaar  Dhr. Erik Langenbach 
Benoeming nieuwe bestuursleden Dhr. Tom Hopman 

Bespreking programma Oranjefeest 2011 
Wat er verder ter tafel komt 
Afsluiting 

 
Namens het bestuur, 
 Gondy Siemelink 

Oranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte Broekland   
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Zaterdag  3 december Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het koor In Between. 
Zondag  11 december Woord en Communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor. 
Zaterdag  17 december Eucharistieviering met pastor  W.Rekveld. 
 
Kerstavond 
24 dec.  om 18.00 uur een kinderviering. 
   om 21.00 uur kerstviering met pastor D. Brylak en het koor In Between. 
 
1e kerstdag om 9.30 uur Eucharistieviering met pastor Rekveld en het Antoniuskoor. 
2e kerstdag om 10.00 uur viering in Twello. 
 
zaterdag 31 december de oudejaarsviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor. 
 
Nieuwjaarsdag is er om 10.00 uur een Eucharistieviering in Twello. 
 
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld. 
 
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Locatieraad en het parochiesecretariaat  

Diensten in de Wilhelminakerk in december 2011 en januari  2012 
                  
04 december 10.00 uur: Avondmaalsviering met ds.Muller 
11 december 10.00 uur: dienst met mw.Al. 
18 december 10.00 uur: dienst met ds. Kelling 
                      18.30 uur: Een bijzonder Kinderkerstfeest 
24 december 22.00 uur: Kerstnachtdienst met ds. Muller en 
                                       Koor  Inspiration uit Terwolde. Zaal  
                                       Open 21.15uur.Vanaf 21.45 uur  
                                       Samenzang. 
25 december 10.00 uur: 1e Kerstdag dienst met ds. Muller 
31 december 19.30 uur: Oudejaarsdienst met ds. Muller. 
01 januari      10.30 uur: Korte dienst van Woord en Gebed met 
                                       Ds. Muller. 
08 januari       10.00 uur: Nieuwjaardienst met na afloop  
                                        Koffiedrinken met oliebollen. 
 
U bent van harte welkom tijdens deze diensten. Voor de jongsten is er een oppas aanwezig. 
De wat oudere kinderen kunnen naar de Zondagschool/Kindernevendienst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk. 
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Het Kippenhok 

Aan het eind van weer een jaar Kippenhok  is het altijd leuk iets positiefs te kunnen ver-
tellen. 
Nu positief nieuws hebben we. Onder leiding van de stagiaires van Don Bosco blijkt de 
inloop van beide Kippenhokken (zowel in het Dorphuis in de Beemte,als in de Zorgboer-
derij in Wenum Wiesel) een groot succes. Gemiddeld maken er in totaal zo‟n 30 kinderen 
gebruik van de aangeboden activiteiten. Het leeftijdsverschil op deze avonden is nogal 
groot en daar zijn we druk mee bezig om daar een oplossing voor te zoeken zodat ieder-
een het weer leuk vind naar het Kippenhok te gaan. Op woensdagmiddag gaat er een 
sportinloop starten in de sportzaal van  Dorpshuis Ons Huus. Bedoeling is om kennis te 
gaan maken met verschillende sporten. Via de scholen zal de nodige info verspreid wor-
den.   
Zoals bij elke club spelen ook de financiën een grote rol. In januari 2012 stopt de gelde-
lijke bijdrage van de stichting Joker. Zij hebben dan 3 jaar lang een beroepskracht voor 
ons betaald,waarvoor een heel groot DANK JE WEL. Deze subsidie maakte het wel moge-
lijk voor ons om in onze dorpen iets op te starten voor de jeugd. Maar aangezien deze 
geldkraan dicht ging moesten we toch een nieuwe pot met goud zoeken om door te kun-
nen gaan. 
Die hebben we gevonden bij het Burgermeisjesweeshuis. Iedere twee jaar kunnen zij 
ruim een ton aan euro‟s verdelen over diverse jeugdprojecten binnen de gemeente Apel-

doorn. Ook wij hebben een aanvraag ingediend met een begroting voor de komende drie 
jaar. In oktober kregen we bericht dat we in ieder geval genomineerd waren maar we 
wisten nog niet voor hoeveel. Op 15 november jl. werden we als stuurgroep van het Kip-
penhok uitgenodigd in het Oude Raadhuis. Natuurlijk moest de nominatie nog wel verde-
digd worden. Jennie Harmelink van Joker heeft dat in haar toespraak gedaan. Een toe-
spraak die benadrukte dat we het samen moeten doen,dat we een ieder die de dorpen 

een warm hart toedraagt willen vragen zich in te zetten voor de gemeenschap. Die avond 
werden we blij verrast met een bedrag van maar liefst € 15.000.Dit gaan we natuurlijk 

goed besteden. We kunnen zo in ieder geval een opbouwwerker met stagiaires in dienst 
houden,de huur betalen en leuke activiteiten organiseren. 
 

Als stuurgroep kunnen we nu vooruit met een blij gezicht gaan we 2012 in. 

 

Stuurgroep Kippenhok. 
 

Wieluh kent mekare, wieluh weet mekare te vind‟n en wilt loaten zien da‟w d‟r ok veur 
mekare bint, als karke,schole en buurte doot wieluh ‟t SAM‟N!! (uit de toespraak van Jen-

nie Harmelink) 
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Het Dorpshuis 

Na veel vragen hebben wij besloten dat wij eerste en tweede kerstdag geopend zijn 
vanaf 14.00uur. 
De grote zaal gaan wij inrichten als eetzaal geheel in kerstsfeer met zachte achter-
grond muziek. 
Voor deze 2 dagen hebben wij diverse menu‟‟s samengesteld, die voor iedereen be-
taalbaar zijn. 
B.v.    3-gangen menu naar keuze voor maar €12.50. 

Bovendien verzorgen wij aangepaste kindermenu‟s.  
 
Maar wilt u met uw familie vrienden of(en) kennissen in een privé sfeer genieten van 
onze kerstmenu‟s, dan hebben wij ook diverse andere gezellige ingerichte ruimtes 
ter beschikking. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten tijdens de kerstdagen, maar reservering is noodza-
kelijk. 
 
Met vriendelijke groet, Jan en Mini  
055-3014013         0649289884            0616363665  

Dat is toch al een jaar of twee zo! 
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Amnesty InternationalAmnesty InternationalAmnesty International   

10 december: Dag van de Mensenrechten  

SCHRIJF VOOR MENSENRECHTEN OP ZATERDAG 10 DECEMBER 2011 IN HET 

STADHUIS VAN APELDOORN VAN 13.00 – 17.00 UUR 

 

Het thema dit jaar waar Amnesty International zich op richt is de bescherming 

en bevordering van de mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. In 

een petitie aan de Opperste Raad van Egypte wordt opgeroepen, de 
noodtoestand op te heffen. 

De schrijfmiddag start om 13.00 uur in het restaurant van het Stadhuis (ingang 

marktzijde) en duurt tot 17.00 uur. Er zijn petitielijsten die u kunt ondertekenen en 

daarnaast brieven voor andere gevangenen die u kunt overschrijven. Portokosten zijn 
voor eigen rekening. Koffie, thee en frisdrank worden u aangeboden. 

Fakkeltocht 

Om 17.00 uur start vanaf het Marktplein de fakkeltocht onder begeleiding van Mudanthe, 

interculturele muziek- en dansgroep. Gratis fakkels zijn aanwezig en opgave vooraf is 

niet nodig. De tocht gaat richting het Oranjepark en terug. Verzamelpunt is de 
Burgerzaal in het Stadhuis. 

Voorlichting en verkoop door Mondialpartners 

Gedurende de middag zullen bij Stichting Mondial aangesloten organisaties voorlichting 

geven over hun (vrijwilligers)werk en artikelen verkopen. Mondial is het Apeldoorns 

platform voor ontwikkelingssamenwerking. Wij komen deze middag samen op voor de 
mensenrechten. 

Goed Nieuws oktober 2011 

Vorig jaar vroeg Amnestygroep Apeldoorn in het kader van 10 december aandacht voor 

Su Su Nway uit Myanmar (Birma). Su Su kreeg 8 ½ jaar gevangenisstraf omdat ze 

deelnam aan een vreedzame demonstratie en een spandoek ophing. Ze werd schuldig 

bevonden aan landverraad en aan het 'verstoren van de openbare rust'. Amnesty 

zamelde ruim 50.000 handtekeningen in voor haar vrijlating. Op 12 oktober van dit jaar 

werd zij vrijgelaten. 

In 50 jaar Amnesty is veel bereikt, maar ook nu nog is er veel onrecht dat 

onvoorwaardelijke aandacht verdient. We nodigen u dan ook van harte uit voor onze 
schrijfmiddag op 10 december, de Dag van de Mensenrechten! 

 

NB: in december vervalt de maandelijkse schrijfavond op de Rozenlaan 10. 

Met dank aan plaatselijke donateurs/sponsors: 
Gemeente Apeldoorn - Stichting Mondial Apeldoorn - De Brug - Van Vliet Makelaardij 

Werkgroep Apeldoorn 
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LOG BeemteLOG BeemteLOG Beemte---VaassenVaassenVaassen   

Het Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen wordt straks volgebouwd met zeer grote 
stallen. Intensieve veehouderij krijgt het primaat als het gaat om de invulling van dit gebied. 
Onze Stichting heeft bij de verschillende overheden aangedrongen op meer aandacht voor de 
volksgezondheidsaspecten met betrekking tot de intensieve veehouderij. 
Tot nu toe met weinig succes. Ook in het ontwerp bestemmingsplan voor het gebied wordt het 
aspect gezondheid voor de bewoners volgens de stichting onvoldoende serieus genomen. Een 
van de argumenten is dan dat er niet genoeg bekend is over een aantal gezondheidsaspecten. 
Er is een landelijke discussie gaande, o.l.v. oud-minister Alders, over de schaalvergroting en in-
dustrialisering in de intensieve veehouderij en thans voorlopig afgerond. GGD Nederland heeft 
op 10 augustus 2011 in een briefadvies aan de heer Alders aangegeven dat de intensieve vee-
houderij moet worden gekenschetst als een industriële bedrijfstak. Een advies over een gezonde 
afstand tussen bedrijven en (burger)woningen hoort daar onlosmakelijk bij. 
GGD Nederland geeft in het “Informatieblad Intensieve Veehouderij en Gezondheid, update 
2011”, een aantal gezondheidkundige aanbevelingen voor gemeenten. We lichten er twee uit. 
 
1. Afstand tussen gevoelige bestemmingen en intensieve veehouderij dient tenminste 250 meter 
te bedragen. 

In ontwerp bestemmingsplan gaan de gemeenten uit van 100 meter. 
2. Tussen 250 en 1.000 meter zal een aanvullende gezondheidkundige risicobeoordeling moeten 
worden uitgevoerd. 

In de ontwerp bestemmingsplannen wordt hierover niet gesproken. 
 
Onze stichting voelt zich gesteund in haar standpunt dat de geplande 100 meter afstand tussen 
bedrijven en woningen een groot risico vormt voor de gezondheid van alle bewoners in het ge-
beid. 
Ook voelt de stichting zich gesteund in haar visie als het gaat om het benoemen van de werkelij-
ke situatie: intensieve veehouderij is gewoon een industriële bedrijfstak geworden. En industrie 
hoort volgens ons gewoon thuis op een industrieterrein en niet in het landelijke gebeid. Dat kan 
natuurlijk niet zomaar! Maar ondertussen moet er wel zeer serieus met bouw- en milieuvergun-
ningen worden omgegaan. Het beperken van de gezondheidsrisico‟s moet daarbij vooropstaan. 
Maar zeker zo nodig is ook het drastisch terugbrengen van de stankbelasting, de uitstoot van  
ammoniak en fijn stof. En naarmate de stallen groter worden, en die verdubbelen elke vijf jaar, 
dienen er ook steeds meer eisen te worden gesteld aan de architectuur van de stallen en vooral 
ook aan de inpassing in het landschap.  
We wonen in het mooiste deel van Apeldoorn. Nergens tref je zoveel landschapstypen bij elkaar 
op zo‟n klein gedeelte. Je ziet ook dat niet alleen boeren maar ook burgers hier graag wonen. De 
boeren hebben echter een steeds slechter imago gekregen, burgers keren zich af van de boeren. 
Dat kan natuurlijk zo niet doorgaan. Boeren zullen zich nog veel meer moeten richten op een 
manier van boeren die de omgeving niet meer overbelast. Anders vernietigt de sector zichzelf. 
Burgers op hun beurt zullen er begrip voor moeten hebben dat dit niet van de ene dag in de an-
der meteen allemaal perfect is. En de burger zal zich vooral ook moeten realiseren dat hij met 
zijn consumentengedrag zelf ook verantwoordelijk is voor de ontwikkelingen in de veehouderij. 
Met elkaar bepalen we hoe Beemte Broekland er over20 jaar uitziet.           
 
Voor het gehele rapport van GGD Nederland verwijzen wij u naar:  
http://www.ggd.nl/actueel/nieuws/2011/10/20/geen-intensieve-veehouderij-binnen-250-meter-
tot-w/ 
 
Voor info 
Website:  www.sglbeva.nl 
e-mail:  sglbeva@sglbeva.nl   

Bewoners LOG Beemte-Vaassen krijgen steun in  de rug van GGD Nederland 

http://www.ggd.nl/actueel/nieuws/2011/10/20/geen-intensieve-veehouderij-binnen-250-meter-tot-w/
http://www.ggd.nl/actueel/nieuws/2011/10/20/geen-intensieve-veehouderij-binnen-250-meter-tot-w/
http://www.sglbeva.nl/
mailto:sglbeva@sglbeva.nl
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VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ  VAN ASSEN  ZIJN. 

 
Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 
Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 
 

Loon- en grondverzet bedrijf: 
 
 

D.G. VAN ASSEN 
 
 

Oude Beemterweg 6 Beemte 
 

Tel: 055-3121315 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avloh Constructies 
Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 
info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 

Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Openingsti
jden w

inke
l 

ma. t/
m  v

r. 8
.30-12.00 uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

 

Installatietechniek 
 

  De Vecht 

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 

Tel  : 055-3231276 

Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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Voor de jeugd 

K W R U L Y F P K L S K B K C A R V 

E E F S I D E F A G N M A H H V U O 

R Z R X C V E G D B E N L M A F D O 

S Q W S H R S T O Y E U I L N S O R 

T D S A T S T H D E U G H K O O L N 

M K P N T B J H L K W E N S E K P E 

I M C X E L O S H M P X Y M K G H M 

S T E R X E H O J G O I P A A Q R W 

Y H L Y U A U N M D P U I S K E N N 

X K F T K B H W S Q Y K E X H Y E D 

Z L Y R E N D I E R J G K Z L O L Z 

S N E E U W B A L K N M X S W L E U 

K E R S T V A K A N T I E Q F I G U 

U I Y F B W A T E R L P K J E E N R 

N I E U W J A A R P I R K D Z B E S 

K K L F B R H X J O E K E H X O F T 

R O T J E S S J K W X R X O U L F O 

Q A S B N R P U R L V L U N P L Z K 

D G X A A V U U R K O R F M L E S F 

Z H R A X F U Y K E R S T M A N Z T 

A K K V D V E R S I E R I N G Z D F 

WOORDZOEKER  

De volgende kerst- en Nieuwjaarswoordjes staan verspreid in de puzzel: 

 

Kerstvakantie Licht Kado Vuurwerk 

Kerstmis Rendier Nieuw jaar Ster 

Sneeuwpop Rotje Feest Sneeuw 

Vuurkorf Bal Piek Kerstman 

Wens Slee Oliebollen Voornemen 

Versiering Engelen Hulst Chanoeka 

Zuurstok Krans Kaars Sok 

Rudolph Vrede Sneeuwbal Kerstboom 

Elf    
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Mensink & Smallegoor is medesponsor van het heren 1 team van Dio Beemte. Sportvereniging Dio Beemte is actief in ver-
schillende gym- en volleybalgroepen en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie over de sportvereniging kunt 
u terecht op de website www.diobeemte.nl. Onze leus is "Sporten is samen plezier maken". 

http://www.diobeemte.nl
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Uit de oude doos: Aôrnd 

Want wie is de man achter al die leuke stukjes in De 
Ratelaar? 
Daarom zocht ik hem op in Vaassen. 
 
Achter de naam Aôrnd gaat Aart van Amersfoort 
schuil. Geboren op een boerderij op het Paddengat. 
Na een jaar verhuisde hij en bracht zijn jeugd door op 
een boerderij op De Poel (Poelweg). Zijn vader over-
leed jong. 
Aart koestert zijn herinneringen, hij bewaart alles. Dat 
is te zien aan de prachtige foto‟s in zijn biljartkamer. 
Daaraan danken we veel van zijn verhalen! 
Behalve de verhalen die hij zelf schrijft, bewerkt hij 
ook verhalen uit „De Moespot‟ en „Naôber‟. 
 
Het begon na zijn trouwen met Sinterklaasgedichtjes 
en werd steeds groter.  
In die tijd schreef Aart nog in gewoon Nederlands. 
Toen zijn zus 12 ½ jaar getrouwd was, maakte hij een 
levensloopverhaal. 
Dat leek eigenlijk 
veel leuker in dia-
lect (eigenlijk 
streektaal).  
Maar ja, plat pra-
ten is toch iets 
heel anders dan 
het schrijven…. 
Hij ging naar de 
bekende Vaasse-
naar Wijnhout 
( schrijver van 
„Het Cannenburg-
her Klokje). Daar 
kreeg hij het ad-
vies om het op te 
schrijven zoals je 
het zegt. 
En zo werd heel 
rustig begonnen. 
 
De levensloop werd samen met zijn vrouw opgevoerd 
in klederdracht en werd een succes. Al gauw werd ge-
vraagd : „Wil je dat ook voor mij doen?” 
En zo werd begonnen met de voordrachten in bijbeho-
rende kleding of klederdracht. Boven op zolder liggen 
nog stapels teksten van deze optredens voor bruilof-
ten. Altijd over het leven van het bruidspaar en soms 
met een bepaalde boodschap. 
Ze hadden veel plezier bij het oefenen en bij het op-
nemen met een cassetterecorder van de bijbehorende 
geluiden. Dan werd de klok stilgezet.. 
Zo werd een keer een hele stellage in de kamer ge-
bouwd om het juiste geluid van klepperende klompen 
op te kunnen nemen! 
Een van hun mooiste optredens was bij het 25-jarig 
huwelijk van de schoonouders van zijn dochter, die 
toen naast hen woonden. 
 Maar het liep uit de had en de 20 tot 80 coupletten 

van een levensloop voor een optreden van ongeveer 
20 minuten kostten erg veel tijd om goed op papier te 
krijgen. Aart besloot te stoppen.  
Het laatste optreden was bij het huwelijk van zijn 
dochter in 1993.  
 
Twaalf jaar geleden ging Aart met de VUT, na 40 jaar 
bij de post te hebben gewerkt. Daar waren zoveel her-
innering uit die 40 jaar, dat hij er een gedicht over 
maakte. Dat werd geplaatst in het Vaassens Week-
blad. Dat was het laatste wat hij schreef, tot het ver-
zoek kwam om iets voor De Ratelaar te schrijven. 
Het eerste stuk ging over de fokveedag. Een ander 
stuk, een  prachtig gedicht, vond hij op vakantie in 
Drenthe bij iemand aan de wand. Weer een ander 
stuk is een herinnering aan het meerijden met zijn 
vader op de melkwagen en dat vreemde, enge oude 
vrouwtje dat soms meereed.  
Herinneringen, die soms ineens te binnen schieten.  

Met een beetje 
drang erachter lukt 
het schrijven nog 
het beste….. 
 
Aart van Amersfoort 
heeft een grote hob-
by: biljarten. Achter 
in de garage heeft 
hij een heuse biljart-
kamer! Dat is zijn 
domein, waar 
niemand aan zijn 
spullen komt en die 
hij zelfs zelf schoon 
houd. Aart biljart al 
sinds 1960. 
 
Je vind er een foto 
van het biljartteam 
waarmee hij in 
1993/1994 genomi-

neerd werd voor het sportteam van het jaar in Epe. Ze 
zijn als 2e of 3e geëindigd.  
De gewonnen bekers staan keurig in kastjes. 
Er hangt ook een prachtige oude foto waar zijn opa op 
staat met paarden. 
Zoals al gezegd: Aart bewaart alles; hij is gek met zijn 
herinneringen.  
Gelukkig maar dat hij ze op kan schrijven, want daar-
door herleven oude tijden voor ons in De Ratelaar! 
 

Maar wat ik me afvraag...... 
 
`Zou Kobus nou écht bestaan?` 
        
 Miek v.d. Pangaard 

Deze keer niet een verhaal van Aôrnd, maar een verhaal over Aôrnd!  
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