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ColofonColofonColofon   
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Dhr. S. Woudstra 

Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121305    E-mail: deratelaar@gmail.com 
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Tel.: 055-3660287 

E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.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 

12,13 en 14 augustus Beemterfeest 
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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-
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De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 
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B. FIETS   

 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 
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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 augustus 2011 aanleveren. 

Datum 2011 Week 

5,6 Juli 27 

30,31 Aug 35 

4,5 Oktober 40 

1,2 November 44 

30 Nov., 1 Dec.  48 

2012  

31 Jan.,1 Febr 5 

Beste lezers, 

 

Deze maand weer een goed gevulde Ratelaar, met allerlei nieuws van de verschillende verenigin-

gen. Zoals u natuurlijk weet komt er de volgende maand geen Ratelaar uit. De redactie moet 

even op adem komen, want bijna elke maand een Ratelaar samenstellen is een hele klus, maar 

het is in de eerste helft van dit jaar goed gelukt. Wij hopen dat u dat ook vindt. De eerst volgen-

de Ratelaar zal eind augustus verschijnen. We hopen natuurlijk weer op uw medewerking om 

stukjes aan te leveren, want daar zijn we van afhankelijk. 

 

Deze keer ook een  jaarverslag van de Dorpshuisvereniging en we kunnen daar uit lezen dat het 

goed gaat met het Dorpshuis. Natuurlijk blijft er altijd iets over om te verbeteren en daar wordt 

door de Dorpshuisvereniging hard aan gewerkt, zie het verslag.  

 

Verder nog een leuk artikel over het mennen van paard en wagen. Een bekende Beemtenaar be-

oefent deze hobby samen met de hele familie. Het is altijd leuk om te zien wat een energie er in 

een hobby wordt gestoken. 

 

Bij het Dorpshuis is nu ook een defibrillator (AED) geplaatst, zie de Algemene informatie op pagi-

na 5. 

 

Veel leesplezier gewenst met deze Ratelaar en iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk 

bedankt. 

 

Namens de redactie, 

 

Siep Woudstra. 
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OVBB   OVBB   OVBB   Oranje vereniging Beemte BroeklandOranje vereniging Beemte BroeklandOranje vereniging Beemte Broekland   

De Commissie Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland is weer volop 

bezig met de voorbereidingen voor 
de zeskamp 2011. 

De spellen worden allemaal be-
dacht, uitgewerkt en uitgeprobeerd.  

 
Dit jaar wordt het allemaal nog leu-

ker, gezelliger en spannender. 
Het bekende duo Geer en Geer zal 

weer aanwezig zijn om hun stem te 
laten horen! Het gavel gooien op 

Geer en Geer vorig jaar was een 
groot succes, wat zullen we dit jaar 

in petto hebben??? 
 

Wij hopen dan ook dat veel teams zich zullen inschrijven. Natuurlijk krijgen de 

teamcaptains van de teams van vorig jaar een brief thuisgestuurd met een uit-
nodiging om ook dit jaar weer deel te nemen. Aanmelden kan nu ook voor het 

eerst via de website www.zeskampverhuur.nl . Onderaan de homepage kunt u 
op inschrijven zeskamp 2011 klikken. 

 
Op deze site kunt u o.a. ook foto‟s van zeskamp 2010 vinden.  Alle hoogte pun-

ten zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Wie zichzelf in actie wil zien en zich 
alvast weer wil inleven ter voorbereiding op het spektakel in 2011 kan hier dus 

een kijkje nemen.  
In 2010 heeft het team “Beter een goede buur” van de Broeklanderweg het 

strijdtoneel verlaten met de wisselbeker, maar nog belangrijker met de eer. We 
gaan ervan uit dat zij hun titel dit jaar fel zullen verdedigen. Uiteraard hopen 

wij erop dat zij sportieve tegenstand zullen krijgen van veel teams. 
 

Dus geef je op en maak er samen met ons een gezellige en sportieve dag van! 

 
De commissie Volksspelen.  

http://www.zeskampverhuur.nl
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”   

Beste buurtbewoners, 

 

Het is een vaste traditie dat wij als bestuur in de maand mei even terug kijken op het afge-

lopen jaar. De penningmeester stelt dan de jaarrekening op en de voorzitter het jaarver-

slag. Dan komt nog even langs de revue wat er het afgelopen jaar is gebeurd. En dat viel 

ons, binnen de mogelijkheden die wij hebben, niet tegen. We zullen even met u door het 

jaar 2010 heen lopen. 

 

In het voorjaar is het hele dorpshuis aan de buitenzijde geschilderd. Alle ramen, deuren en 

kozijnen zijn geschuurd, gegrond en geschilderd. Omdat we nu goed bij zijn met het groot 

onderhoud van het dorpshuis kwamen er geen verrassingen voor de dag. Hierdoor kunnen 

we weer een aantal jaren vooruit met een frisse uitstraling van het dorpshuis. 

 

In de zomer van 2010 werden we overvallen door een hevige hoosbui. De hele Beemterweg 

stond blank, en helaas het dorpshuis ook. Het water stond hoog in de foyer en de deuren 

moesten worden geopend om het overtollige water naar buiten te laten stromen. De grote 

ravage die ontstond werd de volgende dag met overtuiging door de beheerders opgeruimd, 

zodat het dorpshuis de volgende dag weer gewoon open kon. 

 

De oorzaak van de lekkage werd lag aan de afvoer van het dak van de sportzaal. De afvoer 

gaf bij stevige regenbuien al vaker problemen, maar ditmaal was de hoeveelheid regen zo 

groot dat dit de druppel was die de emmer deed overlopen. Met de installateur is een rela-

tief eenvoudige oplossing gevonden. Tot op heden heeft dit goed gewerkt en is het dorps-

huis bestand tegen de hoosbuien van tegenwoordig. 

 

In het najaar van 2010 is de bestuurskamer opgeknapt. De wanden zijn geschilderd en er is 

een schitterende vergadertafel aangeschaft. Natuurlijk via Marktplaats, want we letten na-

tuurlijk wel op iedere euro die we investeren. Gezien de reacties valt de vernieuwde be-

stuurskamer goed in de smaak. Erg belangrijk natuurlijk, want het dorpshuis wordt veel ge-

bruikt voor vergaderingen. 

 

Met de sportvereniging Dio Beemte is in 2010 overeenstemming bereikt voor overdracht 

van de sporttoestellen. Alle sporttoestellen zijn nu eigendom van de dorpshuisvereniging. 

 

Met de gemeente Apeldoorn is vorig jaar meerdere malen gekeken naar de kwaliteit van de 

sportzaal en de sporttoestellen. Dat heeft tot resultaat gehad dat wij een aanvraag voor een 

bijdrage konden indienen voor de aanschaf van nieuwe toestellen en spelmaterialen. Op dit 

moment is een deel van de subsidie binnen en wordt met Accres gewerkt aan een plan om 

de vernieuwingen uit te voeren. Een mooi resultaat, want hierdoor kunnen we de kinderen 

van de basisscholen weer de sportvoorzieningen van deze tijd aanbieden. 

 

In 2009 waren een aantal samenwerkingen gestart, die in 2010 zijn voortgezet. Met de Wil-

helminakerk en Stichting Joker is het jongerenproject “Het Kippenhok” voortgezet. Ondanks 

wat wisselingen in de jongerenwerkers en de planning van de middagen denken wij steeds 

dichter bij een goede invulling van het jongerenwerk te komen. Sinds enkele maanden 

wordt de dagelijkse leiding verzorgt in door Don Bosco. Daarmee denken wij een ervaren 

partner te hebben gevonden, waarmee het Kippenhok tot een vaste inloopplek voor de 

jeugd kan worden ontwikkeld. 

 

Zie volgende pagina. 
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Om aan de wensen van het jeugdwerk tegemoet te komen werd een berging omgebouwd 

tot het nieuwe Kippenhok. Daarvoor werd een kozijn geplaatst in één van de ruimtes aan 

de achterzijde van het dorpshuis. Een zeer mooi kozijn, welke speciaal voor deze ruimte 

gemaakt leek te zijn. Ook deze wisten we voor een scherpe prijs op Marktplaats te be-

machtigen. Inmiddels is er verwarming aangesloten en is de ruimte nagenoeg gereed. 

Volgens planning wordt het nieuwe Kippenhok vanaf augustus in gebruik genomen. 

 

Ook werd in 2010 samengewerkt met de Oranjevereniging en de Wilhelminakerk. Eind 

2010 werd een gezamenlijke vrijwilligersavond georganiseerd. Een gezellige avond met 

als hoogtepunt de uitreiking van een oranjelintje door de wethouder aan Reinder Slijkhuis 

voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in al die jaren voor de buurtschap heeft verricht. Een 

mooi compliment en een groot voorbeeld voor ons allemaal om de buurtschap actief te 

houden. 

 

Onlangs werd met het Kippenhok en de Oranjevereniging samengewerkt met het organi-

seren van het paasvuur. Een paasvuur, dat later een vreugdevuur werd gezien de droogte 

van de afgelopen maanden. Na goed overleg met de brandweer en de gemeente Apel-

doorn kon op de avond van Hemelvaartsdag alsnog het vuur worden aangestoken. De 

brandstapel was goed droog, waardoor het vuur vreugdevuur brandde als een fakkel. 

 

Het evenement werd goed opgepakt door de media, met dank aan Mettie. Er waren meer-

dere nieuwszenders aanwezig: De Stentor, BNR Nieuwsradio en Nova. Toch een groot 

compliment voor de Beemte dat alle zenders de moeite namen om naar het grootste 

vreugdevuur van Apeldoorn af te reizen! De opkomst vanuit de buurtschap was bijzonder 

goed. Kortom, een gezellig evenement dat zeker een vervolg zou moeten krijgen. 

 

Dit jaar is begonnen met de nieuwe opzet van de oud papier ploeg. We hebben twee za-

terdagen achter de rug waarop een klussendag werd georganiseerd. Dit houdt in dat on-

derhoudswerkzaamheden rond het dorpshuis worden opgepakt. De afgelopen twee zater-

dagen verliepen zeer voortvarend, zodat er veel werk kon worden verzet. Alle hagen, bor-

ders en groenstroken om het dorpshuis en het sportveld liggen er nu keurig bij. Wij zijn 

alle vrijwilligers die ons hebben meegeholpen zeer erkentelijk en bedanken hen via deze 

weg voor hun inzet. 

 

Tot slot nog even wat aandacht voor de politieke ontwikkelingen. Voorlopig maken wij ons 

geen zorgen over de bezuinigingen. Dorpshuis Ons Huus is al jaren zelfvoorzienend en 

ontvangt geen exploitatiesubsidie van de gemeente Apeldoorn, ondanks dat wij ons al ja-

ren hard voor hebben gemaakt voor de noodzaak daarvan. We hebben natuurlijk altijd 

nog wensen die wij sneller zouden willen uitvoeren als we jaarlijks wat meer geld te beste-

den hadden. Dat zou veel zaken wat eenvoudiger maken. 

 

We moeten dus op eigen kracht verder, maar dat zijn wij niet anders gewend. Het bestuur 

ziet voldoende mogelijkheden voor een goede exploitatie van het dorpshuis binnen de hui-

dige begroting. Maar dat brengt ook zijn beperkingen met zich mee. We kunnen ons niet 

veroorloven om alle wensen van onze verenigingen en de buurtschap direct in te willigen, 

hoe graag wij ook zouden willen. Wij rekenen op uw begrip. Goede ideeën om het dorps-

huis vooruit te helpen zijn natuurlijk altijd van harte welkom. 

 

Namens de dorpshuisvereniging, 

 

Richard Smallegoor 

Voorzitter 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”   
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De ontspannen dag begint met de reis naar het leuke dorpje Ameide. De chauffeur 

brengt ons bij restaurant 'hetWapen van Ameide`. Na een kopje koffie met een vers ge-

bakje begint er een prachtige demonstratie met tamme uilen, zoals de Europese Oehoe, 

de Kerkuil, de Siberische Oehoe en de Sneeuwuil. Ze zitten op hun `honk` gewoon bij 

ons in de zaal. Van zo dicht bij zie je pas hoe groot ze zijn. Deze tamme uilen hebben 

heel veel geleerd, behalve onverwachts van zich af poepen. Zindelijkheid is bij uilen niet 

aan te leren en dat ervaren we ter plekke, qua geur ook… Een aantal Beemtenaren mag 

een uil op schoot, ook een hele ervaring. 

Tussen de middag staat er een smakelijk drie gangen diner klaar, lekker hoor. Een gids 

gaat na het eten met ons mee in de bus voor de rondrit door de Alblasserwaard. Hij laat 

ons het prachtige polderlandschap ten zuiden van de Lek zien. Van de droge periode 

waar we dit voorjaar mee te maken hebben, is daar niks te merken, overal is water. Ook 

knotwilgen zijn overal aanwezig en dus ook wilgentenen om manden te maken. Rietvel-

den leveren materiaal voor dakbedekking. Typisch zijn uiteraard ook de molens in Kin-

derdijk die het water naar een hoger gelegen beek pompen. Veel watervogels leven in dit 

mooie gebied en kleine wilde dieren houden de schapen en kleine paardjes en de koeien 

die overal aanwezig zijn gezelschap. Het is een streek met mooie huizen en statige boer-

derijen. Er zijn boerderijen met zogeheten kamelendaken.  

Waarom een kamelendak? 

In de negentiende eeuw overstroomde het Zuidhollandse rivierengebied herhaaldelijk. 

Het gevolg was dat de boeren zich tegen dit gevaar gin-

gen wapenen. Er werd bijvoorbeeld een waterzolder in 

de boerderij gemaakt, waarop hooi en vee droog bleven. 

Het bedrijfsgedeelte kreeg daardoor een hoger dak. In 

de Alblasserwaard werd het niveauverschil tussen de da-

ken van het woonhuis en het bedrijfsgedeelte vaak vloei-

end overbrugd, waardoor er een opwelvend dak ont-

stond. Dat wordt een 'kameeldak' genoemd. 

Weer terug in `t wapen van Ameide, drinken we een kop 

koffie of thee. We genieten nog even van het uitzicht 

over `de Lek`en zoeken ons plaatsje in de bus weer op. 

 

En dan zijn we wel toe aan de verse broodjes bij dorpshuis`Ons Huus`, heerlijk! 

 

Wij vonden het weer grandioos, een erg gezellige dag. 

Op naar volgend jaar! 

 

Annet en Nanda 

 

55+ reis BBvBB55+ reis BBvBB55+ reis BBvBB   
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                     PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

Vanuit PCBS „Beemte‟… 
 
De zomervakantie is in aantocht maar er staan nog een heleboel leuke activiteiten 
op stapel voor de kinderen; 

 
Schoolreisje  
Ook dit jaar gaan we weer op schoolreisje met 
de hele school. De reis gaat dit jaar naar 
Ouwehands dierenpark. “Bespied de witte 
leeuwen vanuit een spannende uitkijkpost, sta 
neus aan neus met onze ijsberen en loop door 

het unieke Berenbos waar bruine beren en 
wolven samen leven. Klim op de grootste 
speelolifant ter wereld om de machtige 
Afrikaanse olifanten vanaf 12 meter hoogte te 
bekijken.” Het kan allemaal in Ouwehands 
dierenpark!  

 
 

 
 
 
Groep 8 dag naar Drievliet 
Voor de kinderen van groep 8 is er elk jaar weer 
een speciale groep 8 dag. Samen met Vera, 
Wendy, Jermo en Brandon,  juf Freke en juf 

Helma gaan we dit  jaar naar Drievliet. We 
maken er samen natuurlijk weer een superdag 
van en sluiten het af met een barbecue! We 
wensen de kinderen alvast een fijne dag. 
 
 

Musical en afscheid groep 8 

Maandag 27 juni is de musical van groep 6/7/8. De kinderen zingen de liederen al 
prachtig en de teksten worden goed geoefend! Ook nemen we deze avond 
afscheid van 4 kinderen. Vera Leliveld, Wendy Beekman, Jermo van Assen en 
Brandon van Eldik gaan onze school verlaten. Wij wensen de kinderen heel 
veel succes en plezier op het voorgezet onderwijs! 
 
Avond – 4- daagse 

De laatste week voor de vakantie is de avond-4-daagse. Van dinsdag t/m 
zaterdag kan er gelopen worden. Veel kinderen gaan meelopen deze 
avonden. Natuurlijk staat Dinie onderweg klaar met wat drinken en lekkers! 
Veel plezier met wandelen en zaterdagavond; op het Blarenbal!  
 
Fijne vakantie 
Wij wensen alle kinderen, ouders, maar ook u als buurtbewoner een hele 
fijne vakantie! 

Maandag 15 augustus beginnen de scholen weer! 
 
Namens het team PCBS „Beemte‟ 
 
Helma Hendriks 
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     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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Van alles wat…...Van alles wat…...Van alles wat…... 

 

 
 

 
 
 

 
De Zonnebloem krijgt in de omgeving van Apeldoorn steeds meer vragen naar huiscontacten 

en begeleiding bij uitstapjes.  
We zoeken daarvoor vrijwilligers die ons willen ondersteunen vooral in het gebied Beemte 
Broekland.  

 
Hebt u interesse, wilt u dan contact opnemen met 

 Coby Nieuwboer 055-3662787 

Smikkelen geblazen tijdens de 55+ reis 
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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 
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 Seniorensoos 

3 Mei hadden we weer een gezellige middag met elkaar. 

Het begon wel een beetje raar, want toen we bij het dorpshuis aankwamen keken we een 

beetje raar op, want op het terras zat een man die er vies uitzag. Gekleed in oude kleren, snot-

terbel onder de neus, hij deed zich voor als zwerver. Het was wel leuk hoe men dan reageert 

op zo‟n iemand, van wat moet die hier in de Beemte en is hij wel te vertrouwen, of waarom 

sturen ze hem niet weg. 

Toen we aan de koffie zaten kwam hij ook nog binnen en maakte hij het wel een beetje bont. 

Ging aan de bar zitten, wilde ook koffie en zij dat hij verdwaald was en naar Zuuk moest. 

Uiteindelijk ging hij naar toilet. 

Maar gelukkig het was allemaal gespeeld,deze (zwerver) was  gast bij onze soosmiddag. 

Even later kwam hij keurig gekleed en gewassen binnen. 

Het was een gepensioneerd rechercheur die ons heel veel vertelde over zijn beroep. 

Het was een erg interessante middag, met een lachwekkend begin. 

 

7 Juni hebben we een middagtrip gehad, we zijn met 5 auto’s vertrokken naar Terwolde. 

Daar gingen we naar theehuis en rozentuin “De Stamroos”, bijna niemand wist dat er zo‟n 

prachtige rozentuin zo dicht in de buurt is. 

Bij aankomst werden we ontvangen met thee met eigen gebakken appeltaart in een gezellig 

ingerichte schuur waar ze de openhaard hadden branden. Daarna mochten we door de prachtig 

aangelegde tuin wandelen met overal plekjes waar je kon zitten. Als je zo iets moois ziet dan 

heb je zelf ook zin om je eigen tuin vol met van die prachtige rozen te zetten. 

Het was een gezellige middag, we hebben met z‟n allen erg genoten van de mooie bloemen en 

het prachtige weer. 

 

Onze volgende soosmiddag is 5 juli                                   Dienie,Bep en Mini. 
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Zaterdag  2 juli Eucharistie viering met pastor W. Rekveld en het Antoniuskoor 

Zondag   10 juli  Woord en Communie viering met pastor I Kantoci 

Zaterdag  16 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 

Zondag  24 juli Eucharistie viering met pastor H Hofstede 

Zaterdag  30 juli Eucharistieviering met pastor W Rekveld en D. Brylak 

 

Zondag  7 augustus Eucharistieviering met pastor J. Peeters  

Zaterdag  13 augustus Eucharistieviering met pastor W. Rekveld  

Zondag  22 augustus Woord en communieviering met pastor D. Brylak   

Zaterdag  27 augustus woord en Communieviering met pastor D Brylak 

 

Op zaterdag is de viering om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur 

 

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 juli en augustus  2011 
 

 

3 juli           09.30 uur: dienst met ds. Sjoerd Muller 

10 juli           09.30 uur: dienst met ds. Ter Avest 

17 juli           09.30 uur: dienst met ds. Van Meulen 

24 juli           09.30 uur: dienst met ds. Ter Avest 

31 juli           09.30 uur: dienst met ds. Van Vreeswijk  

                         

7 augustus  09.30 uur: dienst met ds. Sjoerd Muller 

14 augustus  09.30 uur: dienst met ds. Smit 

21 augustus  09.30 uur: dienst met ds. Sjoerd Muller 

28 augustus  09.30 uur: dienst met ds. Holwerda. 

 

Ook in de zomer bent  U van harte welkom tijdens deze diensten. 

 

Voor oppas van de allerjongsten wordt gezorgd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk. 
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Buurt Belangen Vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen Vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen Vereniging Beemte Broekland   

 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  Juni 2011. 

 

De vakantietijd staat voor de deur en velen van u trekken er weer op uit. Wij wensen ieder-

een alvast een goede vakantie toe! 

In de vergadering van de Buurt en Belangenvereniging, kwamen de volgende onderwerpen 

op de tafel. 

 

Er wordt een brief aan de gemeenteraad gestuurd, over het voorgenomen plan om de vesti-

ging van de brandweer  Beemte te sluiten. De Buurt en Belangenvereniging heeft een drin-

gend beroep gedaan op de gemeenteraad om de post van de brandweer Beemte open te 

houden. In haar ogen is de post niet alleen belangrijk voor het huidige verzorgingsgebied, 

maar ook voor de uitbreiding van Zuidbroek en de bedrijventerreinen in Noord. 

 

Mocht de gemeenteraad onverhoopt besluiten de post op te heffen, dan gaan wij ervan uit 

dat het voorziening- en veiligheidniveau van nu op hetzelfde peil blijft. 

 

De rondgang met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn, LTO-Noord en de Buurt 

en Belangenvereniging, alsook van werkgroep landschap en landbouw van het Dorpsplan 

kan als geslaagd beschouwd worden. Helaas was wethouder Metz verhinderd, maar inmid-

dels is met hem een afspraak gemaakt om nog eens een aantal zaken door te spreken. Op-

vallend is het weer dat een aantal ambtenaren, die over het gebied stukken moeten voorbe-

reiden of schrijven, voor de eerste keer in het gebied waren. Mede daarom zijn dergelijke 

buitenschouwen belangrijk 

 

In het stuk “van de bestuurstafel”, stond dat de Buurt en Belangenvereniging bij de ge-

meente heeft voorgesteld om te bezien of onverharde weg Wolvenbos niet voor het gemo-

toriseerde verkeer kan worden afgesloten. Voor de duidelijkheid, gaat het hier niet om een 

afsluiting voor het bestemmingsverkeer, maar over het doorgaande verkeer. 

 

Het dorpsplan, gaat gestaag verder. Vertegenwoordigers, zullen binnenkort een bijeenkomst 

bijwonen op het stadhuis. Onderwerp daar zal zijn de ontwikkeling van een structuurvisie 

voor de gemeente Apeldoorn voor de komende 40 jaar. Uiteraard willen wij daar ook onze 

inbreng hebben. 

 

De Buurt en belangenvereniging is van zins om een eigen website te starten. 
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  Het weer in de Beemte.. 

meteobeem-
te@peppelenbos.info 

      Wat is een regenboog 
Een regenboog is een meteorologisch verschijnsel, in een vorm van een boog die je in de lucht ziet als er 
vochtigheid in de lucht zit, en wanneer daar dan weer vel licht door schijnt. Oftewel, wanneer het regent en 

de zon schijnt, want dat schijnt het licht van de zon, door de regendruppels 

Kleuren zien 
Het licht van de zon lijkt geel of wit, maar bestaat eigenlijk uit een heleboel verschillende kleuren. Deze kleuren samen 
noemen we ook wel het kleuren spectrum. De meeste dingen maken vaak zelf geen licht. Ze weerkaatsen licht, bijvoor-
beeld van de zon of van een lamp. De kleuren die we zien zijn kleuren die naar onze ogen worden weerkaatst. Een rode 
bloem is rood, omdat de rode kleuren beter worden weerkaatst dan de andere kleuren. 
Als het licht van de zon door de lucht gaat die om de aarde hangt wordt het gesplitst. Dat komt omdat het licht dan veel 
verschillende gassen, stofjes en waterdruppels tegenkomt. In de lucht kun je dan ook veel verschillende kleuren zien. 
Heldere luchten zijn blauw en de hemel bij een zonsondergang kan fel rood zijn. Het mooiste voorbeeld van kleuren aan 

de hemel is misschien wel de regenboog. 

Wat is een regenboog precies, en hoe ontstaat het? 
Een regenboog is dus een gekleurde boog van regendruppels in de lucht. De regen-
boog ontstaat als het regent en de zon schijnt of als er een hoge vochtigheid is en de 
zon daarbij erg fel schijnt. Als het licht door de regendruppels schijnt, wordt het licht 

gebroken en worden de kleuren apart zichtbaar. De regenboog is rond omdat de re-
gendruppels ook rond zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vaak word 
gedacht dat een regenboog maar half is, maar dit klopt dus niet, want een regenboog 
is helemaal rond. 

Alle kleuren van de regenboog 
De regenboog bestaat dus uit een heleboel kleuren. De 7 opvallendste kleuren zijn op 

volgorde: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo (lichtpaars) en violet 
(donkerpaars). Om deze volgorde te onthouden zijn er een paar ezelsbruggetjes: 

 ROGGeBrood Is Vies 

 Roddelen Over Gekke Grote Broer Is Vals 

Kijken naar een regenboog 
De grootste regenbogen zijn 's ochtends vroeg of aan het einde van de middag te 

zien of heel af en toe op wat grijze middagen. De zon staat dan laag. Hoe lager de 
zon staat, des te meer je van de regenboog kunt zien. Vanaf de grond zien we een 
halve cirkel maar vanuit een vliegtuig kun je zelfs een hele cirkel zien. Om een re-

genboog te kunnen zien als het regent en de zon schijnt, moet je met je rug naar de zon toe gaan staan. 

Geloof 
Vroeger wisten de mensen nog niet helemaal precies wat een regenboog nou eigenlijk was. Ze dachten dat een regen-

boog een teken van de goden was. In Noorwegen en in Zweden dachten men dat een regenboog een brug naar de he-
mel was en de Grieken dachten dat een regenboog een godin was die ze Iris noemden. 
Later werd alles wat moderner en werden de mensen slimmer en als ze een regenboog zagen waren ze heel blij omdat 
een regenboog heel erg mooie kleuren had. Sommige mensen zeggen nu ook nog wel eens dat aan het einde van de 
regenboog een pot met goud staat. Maar dat is dus bijgeloof, aangezien in eerste instantie een regenboog al een cirkel 
vorm heeft, dus geen eens een einde heeft. 

Eindelijk is er dan  een meetbare 

hoeveelheid neerslag in de Beemte 

gevallen. Vanaf 15-05 tot en met 18-

06 is er in het totaal 34.3 mm regen 

gevallen. Dit is nog lang niet genoeg 

maar een goed begin. Wie een gaatje 

graaft ziet dat het water nog naar en-

kele centimeter in de aarde is inge-

trokken.  Gemiddeld valt er in de 

maand Juni rond de 70 mm. neerslag 

in Nederland, dus zitten wij op de 

helft. Tijdens een bui kan het voorko-

men dat zich een regenboog vormt, 

hieronder kunt u lezen hoe een dege-

lijk natuurverschijnsel ontstaat.  
Neerslag gegevens 15-05 tm. 

http://www.leerwiki.nl/images/d/d7/Regenboog.jpg
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ReceptenReceptenRecepten   

Barbecue Recept: Witte koolsalade 

Ingrediënten:  

 250 gram witte kool  
 150 gram ananas  
 150 gram prei  
 1 appel  
 3 eetlepels citroensap  
 2 eetlepels ananassap  
 Een scheutje zonnebloemolie  
 Zout  
 Peper  

Bereidingswijze:  

 Witte kool schoonmaken en heel fijn 

snijden.  
 In een kom doen.  
 Ananas laten uitlekken.  
 Appel schillen en in blokjes snijden.  
 Prei schoonmaken en in dunne 

ringetjes snijden.  
 Alles bij elkaar voegen.  
 Olie, citroensap, zout, peper en 

ananassap mengen en toevoegen.  
 < intrekken. laten uurtje Half> 

 

 

Barbecue Recept: Tzatziki 

Ingrediënten:  

 1 komkommer  
 4 teentjes knoflook  
 1 pak volle yoghurt  
 5 blaadjes munt  
 1 el olijfolie  
 1 el peterselie  
 peper en zout  

Bereidingswijze:  

 Laat de Yoghurt minimaal 8 a 9 uur 

uitlekken. Doe de Yoghurt 

bijvoorbeeld in een theedoek en laat 

hem uitlekken boven een diepe bak.  
 Gooi het lek vocht weg en doe de 

dikke yoghurt in een schaal.  
 Rasp de komkommer boven de zeef 

en bestrooi hem met zout.  
 Laat minimaal een uur uitlekken en 

druk dan het resterende vocht uit de 

komkommer.  
 Doe de komkommer, de geperste 

knoflook, de in stukjes gehakte 

munt, de olijfolie en de peterselie bij 

de yoghurt en meng deze goed.  
 Laat de saus een uurtje staan en 

breng op smaak met zout en peper. 
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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". 

De sponsor feliciteert het heren 1 team van Dio Beemte met de promotie naar de eerste klasse. 

http://www.diobeemte.nl
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Dio Beemte Broekland 

Einde seizoen 

 
Wat een seizoen is het geweest voor Dio Beemte.  

 

De Dames 1 volleybal zijn met ongekende cijfers kampioen geworden. Alle wedstrij-

den werden met winst afgesloten. Geen 1 set tegen! Hiermee promoveren ze naar 

de 3e klasse. 

  

Ook Heren 1 kreeg waar het een klein beetje op hoopte. Na een goed seizoen ein-

digde ze op de 2e plaats in de 2e klasse. Dit gaf recht op Promotie / Degradatie 

wedstrijden. Na het spelen van een 3-kamp en enkele dagen in spanning afwach-

ten, kwam het goede nieuws dat volgend seizoen de 1e klasse wacht.  

 

Beide teams….gefeliciteerd met het behalen van de promoties. Ook een compliment 

naar de trainer / coach van beide teams. 

 

Met het MBDW toernooi als afsluiter van het seizoen gaan we de zomervakantie in. 

Op 22 augustus starten de trainingen weer. 

 

Op donderdag 1 september vieren we vervolgens een feest. Dio Beemte bestaat 

namelijk 45 jaar! Die avond organiseren we een leuke zomerse activiteit en een 

BBQ voor alle leden. 

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een hele fijne en zonnige vakantie.  

 

Jeroen Voges 

Voorzitter Dio Beemte 

Te koop: 

  
Zeer mooie jongensfiets 26 inch. 

3 versnellingen, handrem, terugtraprem, 
kilometerteller.  

Telefoon: 055-5409553 

Ratelaartjes 
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Hobby in Beemte Broekland 

 Bij de familie Testerink aan de Beemterweg staat een prijzenkast vol be-

kers, gewonnen met hun grote hobby: mennen. 

Zij hebben zelfs meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen.  

Alleen het meedoen is al een hele ervaring op zich en Jan Testerink heeft 

daarbij in Vaassen een keer de 3e prijs gewonnen. Dan denk je: die zijn al hun 

hele leven bezig met mennen, maar blijkt niet zo te zijn.  

 

Jan groeide in Teuge op met pony‟s en zijn vrouw is opgegroeid op de boerde-

rij  met een paard. Daar is wel de liefde mee begonnen. Ook na hun huwelijk 

kwam er een pony voor de kinderen. Toen deze groter werden en de jongens 

liever gingen voetballen, kwam de pony wel eens voor de kar, maar verder 

stond het dier er maar. En daarmee is het begonnen.  

 

Er werden menlessen genomen bij Anton Lankhorst en zo‟n 23 jaar geleden 

haalde eerst Jan Testerink zijn koetsiersbewijs en een half jaar later ook zijn 

vrouw. De eerste wedstrijden werden gereden en naarmate dit goed lukte 

werden beiden ook steeds fanatieker! 

Nog steeds wordt er gelest bij menvereniging het Apeldoorns Gerij: ieder zijn 

eigen les ; s‟ zomers ongeveer 10 weken buiten en s‟ winters  in de Oranjehal. 

  

Begonnen werd met een span Isabelkleurige pony‟s, moeder en dochter. Moe-

der werd te oud en het span liep niet meer. Dochter werd naar een goed 

adres verkocht en op de moeder heeft nog een tijd een autistisch meisje gere-

den. De merrie is van ouderdom overleden. Daarna kwamen er andere paar-

den,zoals een span Welsh Cobs. Nu wordt er gereden met een span Connema-

ra ‟s.  

Eigenlijk pony‟s, maar omdat ze vrij groot zijn rijden zij mee met de paarden.  

Een geweldig stel ruinen; lief en heel betrouwbaar op de weg. 

 

Mensport wordt beoefend door jong en oud. In de marathons rijden veel jon-

geren van 16/17 jaar. De leeftijd is gemengd, het aantal jongens en meisjes 

ook. Mennen is een van de weinige gemengde sporten!  

Maar er zijn ook menners van ruim 85 jaar! 

 

Een van de onderdelen van de mensport die zich steeds verder ontwikkelt en 

die je die tot hoge leeftijd kan doen is Mendurance. 

Daarin wordt de conditie getest en steeds verder opgebouwd. Dierwelzijn 

staat  hoog in het vaandel. Je moet bewijzen dat je paard het aankan, de 

hartslag van het paard wordt dan ook gecontroleerd! 

In klasse 1 mag je niet harder rijden dan 13 km per uur. De kunst is dan om  

13 km en 10 seconden te rijden. Zo kom je steeds een klasse (afstand en tijd) 

verder. 

Zo hebben de Testerinks kortgeleden in Zelhem op zandwegen 26 km gereden 

in 2 uur en, jawel: 10 seconden! 

 

Het mag duidelijk zijn: voor de Testerinks is mennen hun passie! 
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Hobby in Beemte Broekland 
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Het Kippenhoknieuws 

Nieuws uit het Kippenhok, 

 

Vrijdagavond 17 juni was de afsluiting van weer een seizoen Kippenhok. Het tweede al-

weer. 

Die avond hebben we het 999 spel gespeeld met hier en daar wat aanpassingen vanwege 

een feest in het Dorpshuis. 

Er waren met de vrijwilligers 18 mensen aanwezig. 

Na afloop moest er helaas afscheid worden genomen van Veerle en Samantha die hun sta-

ge er op hebben zitten. Dat was voor sommigen een beetje emotioneel. 

Bert blijft in het kippenhok als vrijwilliger evenals Marcel als opbouwwerker. En volgend 

jaar komen er vast weer dames voor een stage. 

 

Graag willen we jullie een heel fijne zomervakantie wensen met veel zon en zwemplezier en 

tot 

 

                               9 september om 19.00 uur 

 

want dan beginnen we weer. 

Ballonvaart vanaf de landerijen van Thea en Ben Kamphorst aan de Nieuwe Wetering.  

Een cadeau ter gelegenheid van hun 25-jarig huwelijk.  

Daar gaan ze! 
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Na veel telefonisch en e-mailoverleg was het dan eindelijk zover, een brandweerdag met het 

vrijwillige brandweerkorps Beemte en de Jeugdbrandweer Apeldoorn. 

 

Vooraf was het nog spannend of alle demonstraties door konden gaan, immers er was nog 

steeds code rood afgegeven i.v.m grote droogte. Zou die code ons nu weer parten spelen,  

het paasvuur was er ook al door afgelast?? Gelukkig kon deze dag wel doorgaan. 

 

Rond tien uur kwam de jeugdbrandweer aan op het sportveld. Er werd gekeken waar de 

spelletjes het best zouden staan en de slangen werden uitgelegd. Voor de jeugdige brand-

weerlieden in spe was het nog best moeilijk uit te vinden waar nu een brandput voor water 

was te vinden. 

 

Ook het promotieteam van brandweer Beemte kwam met aanhanger het veld opgereden. Zij 

hadden allerlei promotiemateriaal mee oa. pennen en ballonnen en natuurlijk inschrijfformu-

lieren voor nieuwe korpsleden! 

 

Als allerlaatste arriveerde ook het korps Beemte met de brandweerauto en een sloopauto. 

Nadat iedereen een plaatsje gevonden had kon het spuitfeest beginnen. 

De eerste kinderen waren inmiddels ook met ouders en zelfs grootouders aangekomen. 

De kinderen konden zelf ervaren hoe zwaar het is met een brandslang te moeten spuiten. 

Bedoeling was om een bal door een gat te spuiten maar dat lukte lang niet iedereen. Ook 

een bal door een doolhof spuiten bleek lang niet gemakkelijk. Maar als het dan allemaal zo 

moeilijk is kun je ook gewoon een brandweerauto van  binnen gaan bekijken en uitleg krijgen 

over wat er allemaal te zien is. Als je dan ook nog een helm opmag en de sirene mag laten 

horen is je dag toch goed!! 

 

Tussendoor heeft het vrijwilligerskorps Beemte laten zien wat ze kunnen als er mensen uit 

een wrak moeten worden gehaald. De hele sloopauto werd in stukjes uit elkaar gehaald en 

gelukkig werden de brandweerlieden die in de auto zaten(vrijwillig) er in goede gezondheid 

uitgehaald. 

Daarna liet de jeugdbrandweer met behulp van een kist zien wat er gebeurd als je huis in 

brand staat en je een deur opendoet waardoor er zuurstof bij het vuur komt. Het vuur laait 

dan ineens hoog op. Door de wind kwam deze demo niet helemaal goed uit de verf,dus vol-

gende keer beter. 

Ook voor de inwendige mens was goed gezorgd .Er waren poffertjes,wafels of een hambur-

ger te koop bij de stand van J.Steenbergen en pa. Natuurlijk was daar ook drinken te krijgen. 

 

Als met al een geslaagde dag mede door het mooie zonnige weer maar zeker ook door de 

komst van rond de 75 kinderen vaak vergezeld door hun ouders of grootouders. Zelfs oud-

brandweerlieden vonden het leuk om even bij hun oude kluppie te komen kijken. 

 

Dank aan iedereen die heeft meegewerkt om deze dag tot een succes te maken!! 

 

Brandweerdag 7 mei jl. 
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Eerste paasvuur een succes. 

 

 

Velen van U zullen zich hebben afgevraagd wanneer die paasvuurbult nu eindelijk eens in 

brand werd gestoken. 

 

Na langer dan een maand wachten werd het sein dan eindelijk op groen gezet en mocht op 

Hemelvaartsdag de hens erin. 

 

Dat was niet zo‟n probleem. Om de bult aan te steken dachten we gebruik te maken van 

een gasbrander. Dat lukte prima. De hoop was zo droog dat die zelfs met een simpele aan-

steker wel aan te steken was.  

 

De belangstelling vanuit de buurt was groot maar ook van daarbuiten waren erg veel men-

sen komen kijken. Ook journalisten hadden doorgekregen dat er in Beemte Broekland iets 

te doen was. 

Zo was er een journalist van de Stentor(uiteraard), van Radio Apeldoorn en zelfs uit Am-

sterdam van BNR Nieuwsradio was er een verslaggever naar ons toe gereisd. 

 

Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Er was een kraampje waar poffertjes, wafels 

en hamburgers werden verkocht. Maar ook de blikjes bier en cola vonden gretig aftrek. 

 

We kunnen rustig stellen dat ons 1e Paasvuur een succes was. 

Het vuur brandde nog lang, zelfs de maandag erna zat er nog gloed in. 

Alles is nu weer volgens de regels opgeruimd en het terrein wacht op het Oranjefeest. 

 

We hopen dat u net zo‟n leuke avond heeft gehad als wij van de organisatie. 

 

Tot ziens,tot het 2e paasvuur in 2012, 

OVVV, 

Dorpshuisvereniging 

Kippenhok. 

Paasvuur Beemte 
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TE 

BEEMTE 

 

zondagmiddag 14 augustus 
om 13:00 uur 

 

                             

                               

 

 

Teams moeten bestaan uit zes personen met minimaal  twee dames  

(excl. de captain) 

Het maximale aantal teams is dit jaar twaalf, dus geef je snel op want 

vol is vol. 

Inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team 
 

Inschrijven bij: 

Sjoerd Siemelink 06-14468032 

of via www.zeskampverhuur.nl 

       
 


