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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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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, 3721CW 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 

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-

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 2009-2010: De Ratelaar 
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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 juni 2011 aanleveren. 

Datum 2011 Week 

31 Mei,1 Juni    22 

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, 

 

Wij zijn aan het aftellen, nog zoveel weken naar school en dan is het vakantie, nog zo-
veel weken werken en dan gaan we op vakantie! Een mooi vooruitzicht . En natuurlijk 

niet te vergeten het Beemterfeest want ook daar verheugen we ons ieder jaar weer op. 
 

Maar we hebben toch best wel weer wat activiteiten gehad de afgelopen maand. Een 
dag op het sportveld met de Brandweer, Skeelertocht en de 50+ reis. En we wachten 

natuurlijk nog op ons “paasvuur” wat vanwege de droogte helaas niet door kon gaan. 
 

Willem Peppelenbos heeft ons deze keer weer geholpen met het in elkaar zetten van de 
Ratelaar, namens de overige redactieleden hartelijk bedankt daarvoor. 

Ook wil ik iedereen die weer een bijdrage heeft geleverd aan deze Ratelaar bedanken. 
 

 

Met vriendelijke groet namens de redactie, 
 

Marjan van Assen. 
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OVBB   OVBB   OVBB   Oranje vereniging Beemte BroeklandOranje vereniging Beemte BroeklandOranje vereniging Beemte Broekland   

Beste Ratelaar lezers, 

Nu de zon al volop begint te schijnen, beginnen we al naar de vakantie uit te kijken. 

Op de O.V.B.B. site zul je zien dat het niet lang meer duurt tot de vakantie en natuurlijk het 

Beemterfeest. Het programma is helemaal rond en willen we graag met jullie delen. 

 

Programma 

De seniorenmiddag is dit jaar een Tirolermiddag. Dus 55 plussers komt allen naar de senioren-

middag in de feesttent vrijdag 12 augustus 2011 aanvang 14:00 uur.  

s´Avonds zal de band Volendam Alive zorgen voor een spetterend feest. Die avond zullen ook 

de 3J’s hun opwachting maken.   
 

Zaterdagmorgen het traditionele ontbijt om 9.00 uur en om 9.45 uur vertrek optocht. De route is 

op verzoek iets ingekort ten opzichte van vorig jaar. We zijn benieuwd of er al aan wagens 

wordt gebouwd voor de optocht of dat men nog in de bedenk fase is. Maak er wat moois van! 

Zaterdagmiddag zullen de kinderspelen om 14:00 uur starten. Aansluitend worden de ballonnen 

op gelaten. De zaterdagmiddag is er voor een ieder die wil het Rad van Fortuin en de Jaarmarkt. 

s`Avonds zal de band Boulevard zorgen voor de muziek. 
 

Zondagmiddag zal de zeskamp vanaf 13:30 uur  plaatsvinden. De band Climax zal vanaf 16.00 

uur spelen in de tent. Om 20.00 zal het Beemtefeest 2011 ten einde zijn. 

 

Ledenkaarten en voorverkoop 

Voor de vrijdagavond zullen er weer kaarten in de voorverkoop gaan. Bij het bezorgen van de 

lidmaatschapskaarten is het mogelijk om bij elk lidmaatschap twee kaarten voor €10 euro per 

stuk te kopen. Wilt u meer kaarten kopen, of de kaarten op een ander moment kopen, dan kos-

ten ze €12,50.  Kaarten kunnen gekocht worden bij:  

Jeroen Koldenhof  06-46275104 

Ilona Achterkamp 06-40636419 

Gradus van Lohuizen 06-12682896 

Dorpshuis Ons Huus 055-3121357  

 
 

Wij wensen iedereen een heel zonnig en gezellig Beemterfeest toe. 



De Ratelaar - Juni 2011 - Pagina 12 
 



De Ratelaar - Juni 2011 - Pagina 13 
 

Paasvuur Beemte Broekland   

Helaas geen paasvuur. 
 

 

 

 

 

Het kon zo leuk worden. 
Een paasvuur in BeemteBroekland. 

Er kwam heel veel aanvoer van snoeiafval en er waren heel veel 

vrijwilligers om te helpen. 

Helaas gooide code rood zand in het vuur, we mochten geen vuur-

tje meer stoken. 

 

Maar wat doen we dan nu met die paasbult? 

We zijn nog steeds in gesprek met de afdeling brandpreventie van 

de gemeente Apeldoorn en hopen alsnog toestemming te krijgen 

om “de Bult”te laten opbranden. 

 

Wordt vervolgd dus!! 

 

Dorpshuisvereniging, 

OVBB, 

Kippenhok. 
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                     PCBS “BeemtePCBS “BeemtePCBS “Beemte   
 
Pasen 
Op donderdag 21 april hebben wij samen met de kinderen het paasfeest gevierd. De kinderen hebben prachtige liederen gezon-
gen over Pasen. Het thema voor de 40-dagentijd was: Naar               ‘t goddelijk licht. Zoals zonnebloemen zich naar het licht ke-

ren, zo zoeken mensen naar het licht van de opgestane Heer. In de 40-dagentijd ging elke week 
een blad open van de zonnebloem en werd er een stuk tuin ‘aangeplant’ op de poster van het 
project. Tijdens de viering hebben we over deze tuin gepraat, gehoord en gezongen.  
Aansluitend hebben we met de kinderen van school en de kinderen niet nog geen 4 jaar zijn 
paaseieren gezocht rondom de school. Het was heerlijk weer, wat op zich erg fijn was, maar de 
eitjes waren een klein beetje gesmolten…. Ze waren er niet minder lekker om!  
 
 
 

 
Ouderavond over Slim Fit 
Deze maand hebben wij een ouderavond op school. De ouderavond gaat over het Slim Fit plan waar wij als school aan mee 
doen. Slim Fit… wat houdt dat nu in? Slim Fit houdt in dat je het personeel, de leerinhoud en de leeromgeving anders (Slim) gaat 
inzetten/organiseren zodat het bij je school past (Fit). De afgelopen periode zijn we een aantal mooie projecten gestart in onze 
school. Te denken valt aan het 4 x wijzer project op basis van de meervoudige intelligentie. Daarnaast geven we nu Engels in 
groep 1 t/m 8 in 2 groepen. En hebben we dit jaar de nadruk op lezen gelegd d.m.v. Slingertouw (leesplezier) en Nieuwsbegrip 
(begrijpend lezen). Om dit verder te verdiepen en te verrijken gaan we goed naar onze organisatie kijken. Op welke manier kun-
nen we het accent leggen op de basisvakken (rekenen, spelling, lezen en taal) en kunnen we de culturele en wereld oriënterende 
vakken samen bundelen.  
 
Entreetoets groep 7 
 
Het is een drukke tijd voor de kinderen van groep 7! Zij maken deze maand de entreetoets. Met de uitslag 
van deze toets kunnen wij als school een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs geven aan de 
kinderen. Ook kunnen wij zien of er kinderen zijn die nog ergens hulp bij nodig hebben, zodat ze goed 
voorbereid aan de CITO van groep 8 kunnen beginnen. De uitslag van deze toets komt na de zomervakan-
tie, dus nog even afwachten….  
 
 

 
Afscheid groep 8 maandag 27 juni 18.30 uur 
De kinderen van groep 6/7/8 zijn al weer druk aan het oefenen voor de musical! De rollen zijn ver-
deeld, de liedjes worden geoefend. De musical vindt dit jaar op maandag 27 juni plaats en begint om 
18.30 uur. Normaal gesproken doen wij dit later in de week, maar i.v.m. de avond-4-daagse hebben 
wij het afscheid van groep 8 naar eerder in die week verplaatst. Een spannende tijd voor de kinderen 
van groep 8. Dit jaar nemen er 4 kinderen afscheid van onze school: Vera, Wendy, Jermo en Brandon.  
 
 
 
 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
Team PCBS ‘Beemte’ 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

 

Kobus as handelaar. 

 

Naô ut veurval met de notaris en Geurt, de schoonva van Kobus in “beekzicht”, hebbe wie‟j un hele 

tied niks meer van Kobus en Grietein „e heurt. 

Mar zo as bie iederene „t leev‟n giet deur, en “t was van de kolde kante” had Kobus zich laôt‟n ontva-

ll‟n, al was dat wel bie de buurman. 

Mar laats bie ‟t kraomschudd‟n, was Grietien ut toch te weet‟n „e koom‟n, mar had dur wieter gien 

aôsum op „e geev‟n. Keerls onder mekare, och en misschien hef ‟e ut ok niet zo bedoeld. 

Grietien liep naôr ut watergat achter ‟t bakhuus um kruutmoesgruunte te haal‟n. ‟t Wol mooi weer 

word‟n, en Kobus was un echte liefhebber. 

Toen Grietien ‟t hofpad of keek dreij‟n un auto ut aarf op. Grietien zag ut al, de antiek koper 

Uut ”t Broek”. ”Vrouwe is de baas dur ok?” 

“Ja achter ‟t huus.” 

Kobus zag um ankoom‟n, naô wat hen en weer gepraôt bleek 

dat Kobus niks wil verkoop‟n. 

Mar de koopman had al lange „e zien dat un katte van Kobus 

melk zat te lebberen van un shötteltien dat wel honderd vieftug 

guld‟n weerd was! 

Mar de koopman wis ok wel dat wanneer hee daôr drek naôr zol 

vraôg‟n, de boer metene deur zol heb‟n dat dat ding weerde 

had, dus probeer‟n hee ut anders. 

Zo ongemaark stell‟n de antiekkoopman zien vraôge.”Zeg boer 

wil ie‟j de katte ok niet verkoop‟n?” „k heb jaô zo‟n las van muuz‟n bie mien in ‟t holthokke.” 

Nee,nee,zei Kobus,”nee, de katte wil ik niet kwiet” 

“Vieftien guld‟n “zei de koopman”.  “O nee man de 

katte hol ik” 

“Twintug guld‟n,”zeg de koopman.”  “Nog veur gien 

vief en twintug”zei Kobus. 

“Vief en dattug dan,” zeg de koopman. ”En dat is 

mien leste bod.” 

“Geluk”,  zei Kobus.” De koopman greep de katte en 

zett‟n um achter in de auto en zei:”Jaô dat is mien 

ok wat, noe mot dat dier tot vanaôvend in de auto 

zitt‟n, tot da‟k  in huus binne, en dat zonder drink‟n, 

toe boer kan‟k dat schötteltien met melk niet van oe 

krieg‟n, dan hef dat dier ok iets veur onderweg.” 

Zo dach de koopman ut te klaôr‟n, zo ongemaarkt in 

de praôt… 

Mar Kobus ok lange niet gek, die zij:”Nee beste man, dat schôtteltien dat wi‟k niet kwiet, die is geld 

weerd, want daôr he‟k al veertien katt‟n op verkoch. 

 

    

Bron: J.Wagenvoort ”de Moespot” 

 

Tekstbewerking: Aôrnd 



De Ratelaar - Juni 2011 - Pagina 17 
 

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 

                              Beste lezers, 

 

Op 31 Augustus brengt de Ver eniging Oud Apeldoorn ( VOA ) een boek uit van Hans Kaal over 130 jaar 

Oranjefeesten in Apeldoorn Ik heb ook zelf aan dit boek een bijdrage mogen leveren over de beginjaren 

van de Oranje feesten in Beemte- Broekland, en wel van de periode 1947 tot 1950. Een gedeelte hier-

van heb ik beschreven in het boekje “ik zie het nog zo voor me “ deel 1 te koop via de VOA als lid voor 

zeven euro. VOA lid kost 16.50 euro per jaar,mocht u overwegen om lid te worden ,dan kunt u mij een 

berichtje doen dan  zorg ik er wel voor dat het  het verder komt. Het boek Oranjefeesten zal zo om en 

nabij de twintig euro kosten. 

 

                       Ab Veldwijk Tel. 055 3555212 

 

Hallo jongens en meisjes uit Beemte Broekland en omstreken! 
 

 

Op zaterdag 13 augustus is het weer zo ver: de kindermiddag van het Beemterfeest. 

 

We gaan er net als vorig jaar weer een sprankelende middag van maken.Wij hebben er weer zin in. Jij 

ook? 

 

Tot 13 augustus om 14.00 uur.     

 

Groetjes, 

 

Commissie Kinderspelen 
 

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.de/cliparts/aktivitaten/spielende-kinder/clipart_spelende-kinderen_animaatjes-113.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.de/cliparts/spielende-kinder/1/&usg=__hsut4bkVUU2gOrlhhBfVCdwLfso=&h=408&w=427&sz=58


De Ratelaar - Juni 2011 - Pagina 18 
 

 

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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 Werkgroep Landschap en Agrarische Ontwikkeling 

Dorpsvisie:  
 
Deze keer een kort verslag van de werkgroep Landschap en agrarische Ontwikkeling, zodat u 

een beetje een indruk hebt, waarmee wij bezig zijn. 

 

Onze aandacht is aan de ene kant vooral gericht op de agrariërs en hun bedrijfsplannen en toe-

komst. Aan de andere kant op de invulling van het landschap, zoals aanplant en recreatie. 

 

Uit de avond in Ons Huus zijn 3 hoofdgroepen naar voren gekomen. 

 

Als eerste vormen van recreatie, zoals het creëren/heropenen van wandel-en fietspaden . Of 

recreatie in de vorm van open tuin, open bedrijf of open atelier. 

De vraag hierbij is wat heeft Beemte Broekland te bieden; welke particulieren of bedrijven kun-

nen en willen een recreant iets bieden. We zijn begonnen een en ander te inventariseren, maar 

kunnen uw hulp hierbij goed gebruiken. 

Aanvullingen van bezienswaardigheden/activiteiten zijn van harte welkom bij de werkgroep! 

 

De tweede hoofdgroep heeft te maken met het groen binnen Beemte Broekland: de beplanting 

langs wegen en wateren, maar ook het groen bij eventueel een particulier. 

Wat zijn de mogelijkheden voor subsidies en projecten? Hoe gaat het verder met het gemeen-

telijke beleidsstuk De Groene Mal? 

Ook de (gewenste) aanwezigheid van bepaalde diersoorten, zoals onder andere uilen en vleer-

muizen, heeft onze aandacht. En hoe kunnen we die aanwezigheid stimuleren (bijvoorbeeld het 

plaatsen van uilenkasten)? 

 

De agrarische bedrijven en hun toekomst vormen een belangrijke derde hoofdgroep. Hoe wordt 

het beleid voor veranderen/uitbreiden. 

Er is overleg tussen gemeente en LTO. 

Zo rijdt er begin juni een bus door Beemte Broekland met vertegenwoordigers van de gemeente 

(wethouders, raadslieden, ambtenaren) en vertegenwoordigers van BBvBB en LTO om een en 

ander ter plekke te bekijken. 

Tijdens deze busrit krijgt ook de beplanting langs wegen, wateren en bij particulieren hun aan-

dacht. 

We zijn benieuwd naar hun bevindingen. 

 

Zo, nu bent u weer een beetje op de hoogte! 

Ideeën , plannen of andere aanvulling op recreatieve mogelijkheden in Beemte Broekland kunt u 

mailen naar miekvdpangaard@orange.nl. 

 

    Werkgroep Landschap en Agrarische Ontwikkeling  
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

 
Diensten in de Wilhelminakerk in juni  2011 

Beemterweg 7      
                                         
                          
     2 juni         09.30 uur en 10.30 uur Hemelvaartsdag inloop                        
                                        Dauwtrapdiensten. 
     5 juni         09.30 uur: dienst met ds. Esveldt 
   12 juni         09.30 uur: Pinksteren: dienst met ds. Van Asselt 
   19 juni         09.30 uur: Bevestiging en intrede dienst van de  
                                        nieuwe wijkpredikant ds.S.Muller. 
   26 juni         09.30 uur: ds.Lugtigheid. 
 
U bent van harte welkom tijdens deze diensten. 
 
Voor oppas van de allerjongsten wordt gezorgd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk. 

Beemterweg 7 
Beemte 

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

 

Zondag 5 juni om 10.00 uur een Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en het koor Inbetween 

Zondag 12 juni om 11.00 uur  Pinksteren een Eucharistie viering met pastor W. Rekveld  en het 

Antoniuskoor 

Zaterdag 18 juni om 19.00 uur een Gezinsviering met pastor D. Brylak en het kinderkoor Flitz  

Vrijdag 24 juni om 19.00 uur een Eucharistieviering met pastor W. Rekveld  

Zondag 26 juni is er geen viering in de Antonius kerk  wel in De Martinus kerk te Twello i.v.m. het 

50 jarig priesterjubileum van pastor J. Peeters 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                            www.franciscusenclara.com 
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VAN DE BESTUURSTAFEL VAN DE BUURT EN BELANGENVERENIGING BEEMTE-

BROEKLAND. 

 

 

De zomer is in aankomst, hoewel, de laatste weken lijkt het erop dat de zomer allang 

haar intrede heeft gedaan.  

Iedereen is nog druk in de weer, de eerste snee gras is gemaaid, de maïs is gezaaid en 

de vogels zijn weer volop aan de leg en zingen weer het hoogste lied. 

Niet dat het bestuur ook het hoogste lied aan het zingen is, maar de afgelopen tijd was 

een drukke tijd, zeker i.v.m. het afgelasten van het 50 jarig jubileum, maar daarover la-

ter meer. 

 

Wij participeren in de tot stand koming van het klompenpad in de Vecht. Op grond daar-

van is het Gelders Landschap, gevraagd om in samenwerking met Buurt en belangenvere-

niging een dergelijk initiatief te ontwikkelen voor Beemte- Broekland. Een klompenpad is 

een wandelpad door het buitengebied, waarbij over diverse percelen, met toestemming 

van de eigenaren gewandeld kan worden. De beperking is dat er geen honden worden 

toegelaten. De verwachting is dat het klompenpad in de Vecht in september in gebruik 

kan worden genomen. Wij hopen dit jaar met de ontwikkeling van het klompenpad in 

Beemte-Broekland te kunnen beginnen. Daarbij zal overleg en samenwerking met grond-

eigenaren, het Gelders Landschap en de gemeente Apeldoorn nodig zijn. Wordt vervolgd. 
 

Er is op verzoek van het bestuur, overleg geweest met wethouder Metz en enkele enkele 

ambtenaren over de verkeerssituatie in Beemte-Broekland. Het bestuur krijgt regelmatig 

opmerkingen en klachten over o.a. toename van sluipverkeer en te hard rijden op de we-

gen waar een snelheid van 60 km is toegestaan. 
Er zijn een aantal acties afgesproken. Deze zijn: 

De politie wordt door de gemeente benaderd waarom er niet wordt gehand-

haafd 

De gemeente is bereid bedrijven aan te spreken als hun vracht en bedrijfswa-

gens veel gebruik maken van de wegen in Beemte-Broekland en niet van 

de ingerichte hoofdstructuurwegen. De gemeente vraagt het bestuur aan te 

geven welke bedrijven het volgens u betreft. 

In juni wordt weer een verkeerstelling gehouden alsook snelheidsmetingen op 

een aantal vaste punten. 

De belijning op de Broeklanderweg wordt nader bekeken. Inmiddels is er een 

bericht van de gemeente dat de belijningsituatie op de Broeklanderweg vol-

doet aan de minimale eisen en dat een nadere beoordeling/inrichting wordt 

getoetst aan de inrichting van het LOG. Wel wordt deze zomer een aantal 

herstelwerkzaamheden verricht aan de Broeklanderweg. 

Er wordt een verkeersschouw gehouden door de gemeente i.s.m. het bestuur, 

om te bezien of er nog maatregelen moeten worden genomen ter comple-

mentering van de 60 km zones.( bijvoorbeeld herhalingsborden 60 km.) 

Er komt een evaluatie van het verkeer inrichtingplan voor o.a. Beemte-

Broekland 2005, op grond waarvan minimale verkeersmaatregelen zijn ge-

nomen voor de instelling van de 60 km zones. Het bestuur wordt bij deze 

evaluatie betrokken. 

Op de lijst van uit te voeren werkzaamheden staat nog het aanbrengen van 

rood gekleurde fietspaden op Kanaal Noord. De gemeente is op zoek naar 

cofinanciering om de uitvoering mogelijk te maken. 

In augustus is er een vervolggesprek met de gemeente 

Het bestuur heeft aandacht gevraagd voor het gebruik van de onverharde weg 

voor het Wolvenbos. Het verzoek is of deze weg niet afgesloten kan worden 

voor motorvoertuigen. 
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Op 1 juni is er een buitenschouw in Beemte-Broekland, met o.a. ambtenaren van de 

afdeling Ruimtelijke Ordening, en bestuurders van de gemeente Apeldoorn. Het bestuur 

werkt in deze goed samen met het LTO-Noord. Doel is om het ontwerp bestemmings-

plan  Buitengebied Noord-Oost voorzover ( juridisch ) mogelijk in het veld te toetsen en 

te bespreken. 
Het bestemmingsplan heeft om milieueffect redenen een tijd stil gelegen, maar 

wordt nu verder afgerond. 

Het is de eerste keer dat de gemeente Apeldoorn op deze manier een ontwerp 

bestemmingplan met maatschappelijke organisaties in het veld toetst en be-

spreekt. 

 

Aan het Dorpsplan wordt door de diverse werkgroepen gewerkt. De werkgroep wonen 

heeft een enquête formulier rondgestuurd, waarvan wij hopen dat velen die hebben in-

gevuld en teruggestuurd. Ook de andere werkgroepen zijn bezig, zodat we op schema 

zitten. In de laatste week van mei, wordt exact de stand van zaken besproken, zodat 

wij u in volgende Ratelaar uitgebreider kunnen informeren over de voortgang van het 

Dorpsplan. Wel zijn we verheugd dat het LTO-Noord, ook deelneemt in de werkgroep 

Landbouw en Landschap. 
 

Het 50 jarig jubileum. 
In de vorige Ratelaar heeft u kunnen lezen dat de viering van het 50 jarig jubile-

um van de Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland, op 15 mei jl. geen 

doorgang kon vinden. 

Wij hebben toen beloofd om in de daarop volgende ratelaar opening van zaken 

te geven. 

De feiten op een rij. 

De voorbereidingen van het jubileum waren in volle gang, met o.a. het organise-

ren van een sterrit en daaraan sluitend een bijeenkomst in Ons Huus, waarbij de 

kinderen niet zouden worden vergeten en er muziek aanwezig zou zijn, met een 

hapje, een buffet en een drankje voor alle andere aanwezigen, dit alles opgeluis-

terd met muziek. 

Het bestuur wilde ook ondernemers/adverteerders in Beemte-Broekland bij het 

feest betrekken en had besloten om het warme en koude buffet bij een plaatse-

lijke ondernemer te bestellen. 

Daarnaast wilde het bestuur van Ons Huus de drankjes, ijsjes en borrelhapjes 

betrekken. 

 

Het bestuur heeft dit met de beheerders van Ons Huus besproken. De beheer-

ders stelden zich evenwel op het standpunt dat ook het buffet van hen moest 
worden afgenomen en zo niet dat dan € 1000 voor het afhuren van Ons Huus 

moest worden betaald.  

  

Hierop gaf het bestuur aan zich te moeten beraden en spraken af dat de beheer-

ders zo spoedig mogelijk een antwoord zouden ontvangen. 
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Een dag daarna ontving het bestuur evenwel een mail van de voorzitter van de vereni-

ging Ons Huus, waarin deze zich vierkant achter het standpunt van de beheerders stelde 

en o.a. aangaf  dat de opstelling van het bestuur een motie van wantrouwen was tegen 

de beheerders en de vereniging Ons Huus. Het was alles regelen via Ons Huus of niets! 

Een nadien gevoerd gesprek tussen beide besturen bracht geen verandering in de situa-

tie.  De voorzitter van de vereniging Ons Huus bleef bij de inhoud van zijn mail. 

 

De problemen stapelden zich op toen er bij het bestuur een mail binnenkwam van de or-

ganisatoren van de sterrit, die gelijktijdig zou worden gehouden met het 50 jarig jubile-

um. 

Zij gaven aan dat zij door de berichtgeving van een vertegenwoordiger van de vereniging 

Ons Huus, besloten hadden hun handen af te treken van het organiseren van de sterrit. 

Gelukkig kwamen zij daar later op terug toen zij ook het verhaal vernamen van het be-

stuur. Maar inmiddels was dat te laat om nog e.e.a. te organiseren voor de 15e mei jl. 

 

Dit alles heeft geleid tot het besluit van het bestuur om de viering van het 50 jarig jubile-

um op 15 mei jl. niet door te laten gaan. 

 

Het bestuur blijft van mening dat de viering van het 50 jarig jubileum moet doorgaan! 

Wij willen dan ook alles in het werk stellen om dat te doen in de maand oktober 2011. 

Wanneer precies en hoe zal in de Ratelaar worden gepubliceerd. 

 

Namens het bestuur van de Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland 

 

Jan Vegter 
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  Het weer in de Beemte 

Droogte in Nederland 
 
Langdurige periodes met weinig neerslag komen in ons land niet vaak voor. Door de vele meren en de gesta-
ge aanvoer van water voornamelijk van de Rijn, leidt droogte hier zelden tot ernstige gevolgen. Periodes met 
droogte laten zich moeilijk vergelijken omdat het verloop van de neerslag, van jaar tot jaar verschilt. Bij zon-
nig weer met wind en hoge temperaturen kan er veel vocht verdampen, waardoor het actuele watertekort 

snel toeneemt. Ook de geschiedenis is van belang: als het ook eerder in het jaar droog was, loopt het tekort 
op. In de landbouw wordt dat aangevuld door kunstmatige beregening, wat gevolgen heeft voor de beschik-
baarheid van water. 
 
Het KNMI brengt de droogtesituatie in ons land in kaart met het tekort aan neerslag. Het neerslagtekort wordt berekend 
uit de hoeveelheid regen die valt verminderd met het water dat in de bodem verdampt gedurende het groeiseizoen tussen 

april en september. Verdamping gebeurt via 
planten die met hun wortels water onttrekken 
aan de bodem en vocht afgeven vanaf hun 
bladeren. Zon, wind en temperatuur bepalen 
in hoge mate de grootte van de verdamping. 

Hoe warmer, zonniger en winderiger hoe meer 
water er verdwijnt.  
 
Het neerslagtekort is de afgelopen weken toe-
genomen maar stabiliseert nu rond de 100 
mm. Dat zijn neerslagtekorten die normaal 
zijn voor juli en augustus. Lokale zomerbuien 
kunnen plaatselijk een opluchting zijn maar 
brengen meestal weinig verandering in het 
landelijke droogtebeeld. Een droogteperiode 
loopt pas af als het langere tijd regelmatig 
regent op grote schaal.  

 
De toekomstige ontwikkeling van de droogte 
hangt uiteraard af van het verdere verloop van 
het weer. Op langere termijn kan dat in ons 
grilllige klimaat alle kanten op. Dat blijkt over-
duidelijk uit het verloop in vorige droge perio-
des. Sommige droogteperiodes liepen al gelijk 
in het begin de zomer af, maar in andere jaren 
bleef de neerslag ook in de warmste tijd van 
het jaar uit.  
 
In het droge jaar 2003 liep het neerslagtekort 

gemiddeld over ons land uiteindelijk op tot 
227 mm, een droogte die ongeveer eens in de 
tien jaar voorkomt. Recordjaar 1976, waarin 
sprake was van een ernstige droogte, leverde 
een maximaal tekort op van 360 mm. 
 
Ook de zomer van 2003 was uitzonderlijk 

droog met weinig neerslag en veel verdamping. Een bijzonder lange periode met weinig neerslag had ons land in 1995 en 
1996. Van de 22 maanden tussen juli 1995 en april 1997 waren er in De Bilt slechts vijf natter dan normaal. Droog waren 
vooral augustus en oktober 1995, januari, maart en april 1996 en januari en maart 1997. In de hele periode viel maar 69 
procent van de hoeveelheid die normaal had moeten vallen. Vooral in de eerste twaalf maanden van deze periode waren 

de tekorten groot. In De Bilt viel tussen juli 1995 en juni 1996 slechts 448 mm, wat ongeveer de helft is van de normale 
som.  
 
In de 20e eeuw is een periode van 12 maanden slechts eenmaal nog droger geweest: van september 1920 tot en met 
augustus 1921 viel hier 370 mm. Andere jaren met langdurige droogte waren 1959 en 1976. Net als in 1921 was het toen 
vooral in het groeiseizoen droog waardoor de voedselvoorziening in het gedrang kwam. In 1995, 1996 en 1997 was het 
vooral in de maanden buiten het groeiseizoen droog, waardoor de gevolgen voor de samenleving uiteindelijk meevielen. 
Het droogste kalenderjaar in De Bilt was 1921 met 387 mm tegen 833 mm normaal (gemiddeld over 1981-2010). Andere 
droge jaren waren 1933 (511 mm), 1959 (536 mm) en 1976 (536 mm).  
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Vereniging Oud Apeldoorn  
 

Op 31 Augustus brengt de Vereniging Oud Apeldoorn ( VOA ) een boek uit van Hans Kaal 
over 130 jaar Oranjefeesten in Apeldoorn Ik heb ook zelf aan dit boek een bijdrage mogen 

leveren over de beginjaren van de Oranje feesten in Beemte- Broekland, en wel van de peri-
ode 1947 tot 1950. Een gedeelte hiervan heb ik beschreven in het boekje “ik zie het nog zo 
voor me “ deel 1 te koop via de VOA als lid voor zeven euro. VOA lid kost 16.50 euro per 

jaar,mocht u overwegen om lid te worden ,dan kunt u mij een berichtje doen dan  zorg ik er 
wel voor dat het  het verder komt. Het boek Oranjefeesten zal zo om en nabij de twintig eu-

ro kosten. 
 

 
Ab Veldwijk Tel. 055 3555212 

 

WILHELMINAKERK 
 

Op 19 juni a.s. doet ds. S.H.Muller zijn intrede als predikant van de Wilhelminakerk. Tijdens een 

middagdienst, die om 13.30 uur begint, zal hij worden bevestigd. 

Deze middagdienst komt in plaats van de reguliere ochtenddienst. 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze bevestigingsdienst. 

Aan het eind van de dienst is er gelegenheid om ds. Muller te ontmoeten 

 

De kerkenraad van de Wilhelminakerk. 
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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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Top 3 van inbraakmethoden 
Politie Hollands Midden ziet dat onder inbrekers de klassieke inbraakmethode, die met een breekvoorwerp, nog altijd 
favoriet is. Op een tweede plaats komt insluiping of inklimming en goede derde is het boren van gaatjes. 
 

Klassieke inbraakmethode 
Deze methode kenmerkt zich door het met (veel) kracht openbreken van ramen en deuren. Vaak worden daar 
schroevendraaiers en breekijzers voor gebruikt. Onder de kracht van dit geweld sneuvelt al snel hang- en sluitwerk 
van mindere kwaliteit. Met het aanbrengen van hang- en sluitwerk dat voldoet aan de eisen van het Keurmerk Veilig 
Wonen is er minder kans dat de inbraak slaagt.  
 
Insluipen 

Nog altijd vinden er veel inbraken via insluiping plaats. Het advies van de politie is om ramen en deuren die bereik-
baar zijn af te sluiten, ook al gaat u maar even van huis. Dieven hebben maar enkele luttele seconden nodig om 
binnen te dringen en hun slag te slaan. Een woninginbraak duurt gemiddeld maar 3 minuten! 
 
Gaatjes boren 
Met een boor wordt een gat geboord in raamstijl of deur ter hoogte van de raam- of deurboompjes. Als de ramen en 

deuren niet met een slot afgesloten zijn, kunnen ze op eenvoudige wijze via het geboorde gat uit hun sluiting 
worden gelicht waarna raam of deur geopend kan worden. De beste remedie tegen deze methode is het bevestigen 
van afsluitbare sluitingen die voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen.  

Preventietips: 

Monteer goed hang- en sluitwerk. Vraag advies aan een erkend Keurmerk Veilig Wonen bedrijf, zie hiervoor: 
www.politiekeurmerk.nl. 
Sluit ramen en deuren altijd af. (Vergeet het nachtslot van de voordeur niet.) 

Zorg voor voldoende buitenverlichting. Er wordt vaak aan de achterzijde van woningen ingebroken. 
Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng een speciaal hiervoor geschikt slot aan. 
Haal de deursleutel uit het slot. Dit voorkomt het openen met hulpmiddelen. 
Als u langere tijd afwezig bent, zorg dat uw woning een bewoonde indruk maakt en vraag uw buren een oogje in het 
zeil te houden. 
Plak geen afwezigheidbriefje op uw deur. Ook niet voor even. 
Een gemiddelde inbraak duurt maar 3 minuten. 

Deursleutels buiten verstoppen is niet handig. Deurmat en bloempot zijn geen ´geheime plaatsen´. 
Doe geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 
 

 

Ziet u iets verdachts bij de buren of overburen? 

Vertrouwt u het niet omdat u weet dat ze niet thuis zijn? Onderneem dan actie! 

Ga er nooit zelf op af, maar bel de politie: denkt u dat er op dat moment wordt 

ingebroken bel dan 1-1-2, 

Ziet u een verdachte situatie of verdachte personen, schrijf dan op wat u ziet, bij 

voorkeur op een meldingsformulier en bel 0900-8844.  

http://www.politiekeurmerk.nl
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Biljartvereniging Ons Huus 

  Biljart vereniging De Keu/ Ons Huus     

Spelers de Keu     Spelers Ons Huus    

                    

naam tem car gem.car beurten punten naam tem car gem car beurten punten 

G de Groot 47 47 18 2 E Bellert 41 22 18 0 

M vd Haar 31 31 26 1 M v Bimsbergen 35 35 26 1 

w Hagen 29 27 28 0 W bouwmeester 53 53 28 2 

B Bouwmeester 38 38 23 1 A Velthoen 44 44 23 1 

G Reusken 33 28 32 0 W bouwmeester 53 53 32 2 

J IJsseldijk 27 23 34 0 J Bakker 44 44 34 2 

H Reusken 31 31 29 2 A Doppenberg 41 35 29 0 

J Veldhuis 41 41 30 2 L Veldhuis 35 20 30 0 

L Bomhof 31 15 27 0 H Kieskamp jr 35 35 27 2 

B Roeterd 53 46 34 0 G Wijnbergen 44 44 27 2 

J Veldhuis 41 41 29 2 G Wijnbergen 44 22 29 0 

J IJsseldijk 27 14 25 0 J Bakker 44 44 25 2 

L Bomhof 31 27 30 0 H Kieskamp jr 35 35 30 2 

J Veldhuis 41 41 35 2 L Veldhuis 35 33 35 0 

H Reusken 31 17 25 0 A Doppenberg 41 41 25 2 

G de Groot 47 47 23 2 E Bellert 41 38 23 0 

B Bouwmeester 38 38 21 2 A Velthoen 44 23 21 0 

w Hagen 29 25 39 0 P v Voorst 29 29 39 2 

G Reusken 33 16 27 0 H Homan 33 33 27 2 

M vd Haar 31 31 31 2 M v Bimsbergen 35 23 31 0 

          

  TOTAAL 18   TOTAAL 22 
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               hoogste 
Te ma-
ken   

   aantal Gem. Gem. Punten punten 
Hoog-
ste partij caramb.   

Speler  wedstr     2e per totaal serie gem. 3de per groep 

      1P. 2P,             

W.Bouwmeester 30 1.60 1.52 13 28 14 2.79 50 A 

G.Wijnbergen 30 1.30 1.38 14 29 10 2.10 44   

J.Broekhuis 30 1.75 1.59 15 34 12 2.33 53   

A.Velthoen 30 1.36 1.60 18 29 12 2.78 47   

E.Bellert  30 1.22 1.27 16 34 13 1.73 41 B 

B.Koller  30 1.24 1.18 12 28 8 2.05 41   

A Doppenberg 30 1.23 1.35 20 30 11 2.44 41   

J.Bakker   30 1.34 1.35 12 28 10 2.44 44   

J.vd Heuvel 30 1.21 1.20 18 40 14 2.16 41 C 

H.Koller  30 1.11 1.07 6 16 8 1.63 35   

H.Kieskamp jr 30 1.02 1..06 16 24 9 1.84 35   

L.Veldhuis 30 1.04 1.11 20 40 8 1.65 35   

H.homan  30 0.96 0,81 12 34 7 1.27 31 D 

H.Kieskamp sr 30 0.75 0.76 14 24 9 1.71 29   

P.v Voorst 30 0.71 0.74 16 24 6 1.12 29   

M.v Binsbergen 30 1.00 0.87 18 38 8 1.21 33   

           

           

 
De periode kampioe-
nen zijn: Groep A A.Velthoen  18 punten 

    Groep B A Doppenberg  20 punten 

    Groep C L Veldhuis  20 punten 

    Groep D M v Binsbergen 20 punten 

           

           

 
Het gemiddelde is verdubbeld 
door :  A.Velthoen    met 2.78  

      H.Kieskamp sr met 1.71  
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Voor de JeugdVoor de JeugdVoor de Jeugd   

Lisa ging voor het eerst naar groep drie op de lagere school. Daar leer je lezen en schrijven. Het echte 

werk dus. Na de eerste dag op school komt papa ook thuis van het werk en vraagt aan Lisa wat ze al 

geleerd heeft. “Nou,” zegt Lisa, “ik heb al leren schrijven”. “En wat heb je dan geschreven?”, vraagt 

papa. “Dat weet ik nog niet, want ik leer morgen pas lezen”. 

 

Jan belt bij zijn onderburen aan en vraagt of hij de volgende avond de stereo-installatie mag lenen. 

“Natuurlijk,” zegt de buurman, “heb je een feestje?”. “Nee hoor!”, antwoordt Jan, “Ik zou alleen eens 

een beetje willen slapen!”. 

 

1. Eén voor één stappen er mensen de bus in. Bij de volgende halte komen er nog eens 
zes mensen bij. Bij de daarop volgende halte stappen er weer twee uit. Hoe laat is de 

bus vertrokken?  

 

 
2. Waarom speelden de Beatles nooit een potje klaverjassen? 
 

 
 

 
 
3. Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?  

 

 

 
 

4. Waarom speelt een tandarts niet mee in de Lotto?  

 

 

 
 

5. Gezocht: een woord van 12 letters, zonder klinkers.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 één voor één 

2 vanwege de leider van de band, Paul Mek-kaart-nie 

3 een dobbelsteen 

4 hij maakt sowieso al bij elke trekking winst. 

5 zandweggetje. 
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Het Kippenhoknieuws 

 

Op vrijdagavond 17 juni a.s organiseert het Kippenhok een spetteren-
de,afsluitende avond voor alle jeugdige bezoekers van de vrijdagavond-

groep. 

Bert,Veerle en Samantha willen het 999 spel gaan spelen als sportieve af-

sluiting.We starten om 19.00 uur.We hopen dus op jullie komst. 

Op vrijdagavond 9 september openen we onze nieuwe jeugdruimte boven 

en beginnen we weer met een nieuw seizoen. 

 

 

 

Wel zoeken we nog vrijwilligers die samen met Bert,Veerle en Samantha het Kippenhok draaiende 

willen houden. 

Dus ben je: 

                   -gemotiveerd om jeugd tussen 12 en 16 jaar aktief te 

                    begeleiden?? 

     en          -Ben je ouder dan 18 jaar? 

     of           -volg je een SPH of Maatschappelijk Werk opleiding? 

Neem dan contact op met Marcel Berends via m.berends@donbosco.nlOok voor stagemogelijk-

heden. 

Tot 17 juni a.s of tot 9 september. 
 

Groetjes van Bert,Veerle en Samantha. 

mailto:m.berends@donbosco.nl
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Dio Beemte Broekland 


