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PCBS “Beemte”
04-10-2011 Dierendag op
basisschool Beemte.

Ruben met zijn Geit.
Splinter met
zijn Krokodilletje.

Dinsdag 4 oktober was het dierendag.
Deze dag wordt op pcbs “Beemte”altijd
graag gevierd.
Er zullen niet veel scholen zijn waar de kinderen
met echte dieren op school komen.
De leerlingen van groep 4 en 5 hadden al lang van
te voren gevraagd : wanneer mag ik mijn dier mee
nemen?
En daar waren ze met hun liefste dier!
Sommige kinderen hadden hun allerliefste knuffel
meegenomen.
Het was een heel gezellige ochtend.
Marijke
en haar pony Sarah.
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Colofon
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 tarieven:

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
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Dhr. W. Koller
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn
Tel.: 055-5211308 E-mail: info@brandweer-beemte.nl
Internet: www.brandweer-beemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Dhr. W. Bouwmeester
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn
Tel.: 055-3660287
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl
Mw. D. Beekman
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland
Tel.: 055-3121462

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

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/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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LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

De Adelaar b.v.,

FA. BOVENDORP
Maïs zaaien.
Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien.
Mest en mengmest verspreiden.
Inkuilen met doseerwagens.
Egaliseren en slootgraven.
Verhuur van kranen.

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

Feestje?
BEL DE BARBEQUE SPECIALIST
VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND
Bel:

Beemterweg 25 Beemte
Tel: 055-3121314
06-52923530
BGG: 055-5211313

B. FIETS
VEEVOEDER KUNSTMEST
FOURAGE en
AARDAPPELHANDEL

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL

Tel:
Fax:

055-3121390
055-3122528
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie

Van de redactie,
Heel blij zijn wij met de vele stukken die door de verenigingen zijn aangeleverd.
Meteen is het resultaat te zien; een goed gevulde en veelzijdige Ratelaar!
Zo kunt u lezen dat op onze plattelandsschool in de Beemte, dierendag groots wordt gevierd.
Leuke foto`s van de leerlingen met hun lievelingsdier zijn in deze Ratelaar te bewonderen.
Zijactief laat weten dat zij op zoek zijn naar creatieve mensen en de Sintcommissie is op
zoek naar nieuwe medewerkers, zodat dit traditionele en gezellige feest de kinderen kan
blijven verblijden.
In het dorpshuis is het één en ander opgeknapt en er is een verslag te lezen over de afscheidsdag van burgemeester Fred de Graaf.
En dat is niet nog alles, leest u het verder allemaal zelf in deze Ratelaar van oktober.
Veel leesplezier namens de redactie,
Nanda van Welie.

Datum 2011

Week

1,2 November

44

30 Nov., 1 Dec.

48

2012
31 Jan.,1 Febr
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 november 2011 aanleveren.
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5

Dealer van

Winkelcentrum “Kerschoten”
Mercatorplein 34
Apeldoorn
Tel: 055-5215865

Wenumseweg 39
7345 DE WENUM WIESEL

De Ratelaar - November 2011 - Pagina 10

Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland

VAN DE BESTUURSTAFEL
Dat er in de vorige Ratelaar geen stukje stond “van de bestuurstafel” wil niet zeggen dat het een rustige zomer is geweest. Er lagen een aantal belangrijke dossiers
waar het bestuur zich tussen de vakanties door mee bezig heeft gehouden.
De Brandweer post Beemte.
In goed overleg met de brandweer van post Beemte heeft het bestuur zich door
middel van verschillende brieven tot het gemeentebestuur en de raadsleden gewend om met argumenten aan te geven dat het sluiten van de post Beemte geen
goed besluit is. Wij hebben er vooral op gewezen dat sluiting van de post Beemte
langere aanrijtijden zou geven met alle negatieve veiligheid gevolgen van dien. Dat
geldt niet alleen voor Beemte-Broekland, maar ook voor het bedrijventerrein Noord
en de wijk Zuidbroek. Ook de postcommandant heeft alles “in de strijd” gegooid,
om sluiting te voorkomen. Helaas zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, is in
verband met bezuinigingen door de gemeenteraad besloten om de brandweerpost
Beemte te sluiten en de dienstverlening over te laten aan de brandweerposten het
Centrum en Vaassen.
Het bestuur betreurt dit besluit!
Het LOG
Het bestuur heeft gedurende de inzagentermijn een zienswijze gegeven op het ontwerpbestemmingsplan Beemte-Vaassen ( het LOG) De zienswijze heeft betrekking
op de aspecten mens- en diergezondheid, geur- en stofhinder, luchtkwaliteit, de
noodzaak van het plaatsen van bedrijven, natuurbescherming en de infrastructuur
(verkeer). In de volgende Ratelaar zullen wij uitgebreider ingaan op de inhoud van
de genoemde onderwerpen.
Infrastructuur.
Het bestuur heeft nu twee keer een overleg gehad met wethouder Metz en zijn verkeerbeleid ambtenaar over de verkeersituatie in Beemte-Broekland. Vooral de verkeersintensiteit en het te harde rijden waren onderwerpen van gesprek. De gemeente heeft inmiddels verkeerstellingen en snelheidmetingen verricht. Uit de tellingen komt vooralsnog naar voren dat de verkeersdruk niet in belangrijke mate is
toegenomen na de verbreding van de Oost-Veluweweg en de aansluiting van de
Stadhoudersmolenweg op de Oost-Veluweweg. Wel verontrustend zijn de veel te
hoge snelheden op de verschillende wegen in Beemte-Broekland. In de kom Beemte blijkt n.b. gemiddeld 60 km per uur te worden gereden. Ervaring van de gemeente leert dat vooral eigen inwoners tot de snelheidovertreders behoren.

(Vervolg op pagina 13)

De Ratelaar - November 2011 - Pagina 11

De Ratelaar - November 2011 - Pagina 12

Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland

Ter uitvoering van plannen uit 2005 heeft het bestuur aangedrongen op de aanleg van
rode fietsstroken en verkeersremmers op het Kanaal Noord. Vooralsnog lijken deze
maatregelen in 2012 te worden gerealiseerd.
Het bestuur zal u in de volgende Ratelaar uitgebreider informeren over de geconstateerde snelheden.

Gemeente activiteiten.
Op 30 september j.l. was de Buurt en Belangenvereniging, samen met vertegenwoordigers van andere verenigingen uit Beemte-Broekland, present bij het afscheid van
burgemeester de Graaf. Hem is een cadeau aangeboden onder de noemer Receptenboek van Beemte-Broekland, waarin de historie van Beemte-Broekland werd beschreven en waar de verenigingen en belangenorganisaties zich konden presenteren. Het is
een prachtig boekwerk geworden en daarbij mag de naam van ons bestuurlid Gea Willemsen wel genoemd worden, die dit alles heeft samengesteld.
Er is een Klein Apeldoorn Dorpen Kookboek uitgekomen, waarin de dorpen van de gemeente Apeldoorn worden beschreven. Het gaat voornamelijk om de ruimtelijke kwaliteiten van de dorpen en dit kookboek zal zeker een handleiding zijn bij bestemmingsplannen beeldkwaliteitplannen.
De gemeente wil een nieuwe toekomstagenda ontwikkelen voor de dorpen. Hiervoor
wil zij een stadsdeelplan voor de dorpen ontwikkelen over de jaren 2012-2015. Bij deze ontwikkeling zullen de dorpsraden worden betrokken dus ook de Buurt en Belangenvereniging.
Het zal parallel lopen met de ontwikkeling van ons Dorpsplan en wij hebben de gemeente al laten weten dat e.e.a. zorgvuldig moet worden aangepakt om ons niet in de
wielen te rijden ten aanzien van het Dorpsplan
Wordt vervolgd.
Bestuursleden
Nelly Koenen gaat het bestuur na de jaarvergadering verlaten. Helaas! Dus wij zijn op
zoek naar iemand die haar plaats wil innemen. Zij is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging.
Laat ons niet in de steek en meldt u aan. De samenstelling van bestuur is al minimaal
en versterking met meerdere bestuursleden zou zeer welkom zijn.
Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met Jan Vegter – 055-5418067 of
per mail: vegterprzewalski@planet.nl
Jan vegter
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K.S.A.
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN
v.o.f.
In– en Verkoop gebruikte auto‟s

SOFTWARE VOOR MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF


zoals:

voordelen:

FAKTUREREN
BOEKHOUDING
ADRESSEN
LABELS ENZ.

EENVOUDIGE BEDIENING
OP MAAT GEMAAKT NAAR
UW EIGEN WENSEN
VOORDELIG IN PRIJS

BEL VOOR GRATIS INFO OF DEMO
R. KOETSIER, HOLHORSTWEG 9
TEL:055-3121457
Site: www.koetswerk.nl




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
:
Mob :
Fax :
E-mail:
I-net :
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055-3120326
06-20517022
055-3120327
info@vos-autos.nl
www.vos-autos.nl

Hobby
Een uit de hand gelopen hobby
Esther van der Zouw woont niet in Beemte Broekland, maar is er sinds 4½ jaar wel elke week te
vinden als zij aan het paardrijden is bij kennissen.
Maar Esther heeft meer hobby‟s: zij is altijd wel creatief bezig.
Met foto‟s, hout of aluminiumdraad waarbij altijd een vorm van stof wordt verwerkt.
Een paar maanden geleden is zij minder gaan werken en een vriendin stelde voor een webpagina te maken om daar de gemaakte creaties op te gaan verkopen.
Je kan ten slotte niet alles in je huis zetten!
De website is er nu en een maand geleden heeft zij voor het eerst op een braderie gestaan in
Brummen.
Reden om eens een kijkje te nemen op haar zolder in De Maten, waar zij haar hobbyplek heeft.
Esther maakt zoals zij het zelf noemt „handgemaakte leuke spullen‟, zoals geboortecadeaus en
spulletjes om je huis op te vrolijken.
Op de foto‟s krijg je een indruk, op de website www.esthervanderzouw.com/creatief is meer te
zien.
Ook doet Esther op vrijdag 18 november mee aan de Lady‟s Night bij Groenrijk Malkenschoten,
open van 19.00 uur tot 22.00 uur.
En als u zo lang kunt wachten: de spulletjes zullen ook te zien zijn in augustus bij het Rondje
Beemte 2012!
Miek v.d. Pangaard
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Beste buurtbewoners,

beter te maken, maar daar is niet altijd geld
voor. Bij alle uitgaven wordt goed afgewoNa de wat uitdagende tekst van de redactie gen hoe het geld het beste kan worden bein de vorige Ratelaar hierbij weer een besteed. Ook in onze vereniging kan geld tenricht van de dorpshuisvereniging. Overigens slotte maar één keer worden uitgegeven en
terecht dat we worden aangemoedigd om
we willen onze penningmeester graag tevrewat te schrijven in de Ratelaar, want we wil- den houden.
len tenslotte wel wat inhoud geven aan zo‟n
mooi streekblad, waar we best trots op mo- Toch hebben we de afgelopen maanden
gen zijn.
weer het nodige kunnen vernieuwen in het
dorpshuis. In de keuken is een nieuwe gietWe zijn tevreden over de gang van zaken
vloer aangebracht. De oude tegelvloer was
rond het dorpshuis. Het blijkt in de praktijk
inmiddels erg glad geworden, dus vervantoch steeds wat drukker te worden in het
ging had een hoge prioriteit. De beheerders
dorpshuis. We doen met zijn allen ons best
zijn enorm blij met deze nieuwe werkvloer,
om het dorpshuis een goede rol binnen de
want zij brengen tenslotte veel tijd in de
sociale gebeurtenissen in onze buurtschap te keuken door.
geven. Uit de complimenten die we toch wel
eens krijgen denken wij dat we op de goede Ook de vloer om de bar is vernieuwd en zijn
weg zitten.
de krukken opnieuw bekleed. Dat geeft
meteen weer een frisse indruk, wat door de
Maar wat is nu de rol van het dorpshuis? Ik
bezoekers erg wordt gewaardeerd.
denk dat niemand direct een compleet antwoord op kan geven. Iedereen heeft zijn ei- In de sportzaal is een nieuwe geluidsinstallagen behoeftes en interesses, dus een eentie aangebracht. Het geluid klinkt voortreffeduidend antwoord is niet te geven. In ieder
lijk. De sporters maken volop gebruik van de
geval is de functie die het dorpshuis vervult nieuwe geluidsinstallatie en de muziek stibelangrijk en niet de alleen de
muleert hen om nog meer hun
Niet alle wensen
steentjes. Natuurlijk moeten
best te gaan doen tijdens de
het gebouw en de ruimtes wel kunnen direct wor- training.
den verwezenlijkt.
representatief zijn op een
goed kwaliteitsniveau liggen,
Even een korte uitwijding naar
maar de smaak van de inrichting is voor
de sportzaal, want we willen graag uitleggen
iedereen verschillend.
wat er tegenwoordig voor sporten plaats vinden. Allereerst kunnen wij melden dat alle
Een belangrijke factor voor een actief vere- sportgroepen nieuwkomers met open armen
nigingsleven is dat de buurtschap behoefte
ontvangen. Dus als u zin heeft om eens te
heeft om elkaar te ontmoeten. Mensen moe- proeven hoe de sfeer is tijdens een training,
ten zin hebben om samen een activiteit of
neem dan gerust uw sportschoenen onder
sport uit te oefenen. Vervolgens kunnen we de arm en doe gezellig mee. Binnen alle
gezamenlijk bekijken of het dorpshuis deze
groepen heerst een gezellige sfeer waarbij
activiteit op een goede manier onderdak kan ook buitenstaanders van harte welkom zijn.
bieden.
Overdag wordt de sportzaal de meeste daOm een beetje begrip te krijgen voor de
gen gebruikt door de basisscholen van
gang van zaken in het dorpshuis is het beBeemte en Wenum. De kinderen krijgen dan
langrijk om te begrijpen dat niet alle wensen bewegingsonderwijs met een balsport of
direct kunnen worden verwezenlijkt. Er zijn
sporttoestel.
altijd wel ideeën om het dorpshuis mooier en ‟s Avonds wordt de zaal gehuurd door sport-
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
vereniging Dio Beemte (zie
www.diobeemte.nl). Er zijn vijf volleybalgroepen actief, waarvan een dames en herenploeg in de Nevobo- competitie spelen en drie
groepen recreatief spelen. Daarnaast is er
een groep voor ouderengym en een damesgroep voor bodybalans met een vleugje zumba (spreek uit zoemba).
Op de woensdagmiddag wordt sinds enkele
weken een sportmiddag georganiseerd voor
de jeugd. De sportmiddag wordt gecoördineerd vanuit het Kippenhok en is een alternatief voor de jeugd die eens wat anders wil
doen als voetballen en paardrijden. In samenspraak met de sportinstructeurs kan de
jeugd zelf kiezen voor een balsport of een
oefening met sporttoestellen.

Verder zijn wij actief in het overleg met de
andere dorpshuizen in de gemeente Apeldoorn om gezamenlijk onze behoeftes bij de
gemeente Apeldoorn neer te leggen. Dit is
een langdurig en moeizaam traject, maar zo
langzamerhand zien wij wat kleine ontwikkelingen ontstaan waarbij de dorpshuizen in het
stadhuis wat meer op de kaart komen te
staan.
Als participant in de stuurgroep van het Kippenhok proberen wij mee te denken in de
wijze waarop het jeugdwerk wordt opgepakt.
We hebben nu steun van Don Bosco, die veel
ervaring heeft in het uitvoeren van jeugdwerk. Daarnaast zijn wij na de vakantie gestart met een tweede groep in Wenum. Het
blijkt in de praktijk dat het lastig is om de
jeugd uit beide dorpen binnen één groep te
plaatsen.

Binnen de sportvereniging is een goede sfeer
en veel sporters gaan na de sport nog even
naar de bar om de trainingsinspanning na te
bespreken. De gezelligheid is
een belangrijke reden waar- Beheren en coördineren
van het dorpshuis een
om de sporters zo graag bij
complexe zaak.
Dio Beemte zijn gekomen.

Beide groepen worden goed
bezocht, zodat wij zeer tevreden zijn over de ontwikkeling.
Op het moment van schrijven
is net bekend geworden dat
In oktober stond weer een klussendag gehet project is genomineerd voor een prijs van
pland. Op de zaterdagochtend is weer een
het Meisjesweeshuis in Apeldoorn, wat een
hoop werk verzet door een groep vrijwilligers. groot compliment is voor de wijze waarop het
Van het Oranjefonds hadden wij in het kader jeugdwerk wordt opgepakt.
van de Burendag een bijdrage ontvangen
waarmee wij van steigerhout zitbanken heb- Met deze toch beperkte beschrijving van de
ben gemaakt. Na wat teken- en rekenwerk
gebeurtenissen in het dorpshuis en de rol die
werd voortvarend begonnen met het timme- onze vereniging daarbij speelt mag een klein
ren van een tweetal robuuste banken. Hierbeetje blijken dat het beheren en coördineren
door is een leuk zitje voor de jeugd van het
van het dorpshuis een complexe zaak is. Er
Kippenhok ontstaan.
zijn veel meer zaken die aan de orde komen
dan alleen het onderhouden van de steentjes.
Daarnaast is het nodige onderhoudswerk aan
de achterzijde van het dorpshuis uitgevoerd, Wij kunnen daarbij wat extra hulp binnen ons
is een rij Hedera gepland, de coniferenhaag
bestuur van harte gebruiken. Geïnteresseergesnoeid, fietsenrekken geplaatst en de
den nodigen wij van harte uit voor een rondnooduitgang bestraat. Door de inzet van de
leiding in het dorpshuis en om eens met ons
hele groep kunnen we in een ochtend een
van gedachten te wisselen over de mogelijkhoop werk verzetten, waar wij anders niet of heden.
nauwelijks aan toe zouden komen. Dit is wel
belangrijk voor de uitstraling van het dorpsNamens de dorpshuisvereniging,
huis. Hierbij danken wij iedereen voor de in- Richard Smallegoor
zet.
Voorzitter
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Ingezonden brief
Brandweer Beemte
De post Beemte van de brandweer wordt eind december helaas voorgoed gesloten, door een
besluit van de gemeenteraad in Apeldoorn. Deze beslissing is bij de bewoners van Beemte
Broekland, Wenum Wiesel, Noord Apeldoorn, nieuwbouw Zuidbroek en het nieuwe industrieterrein met boosheid, onbegrip en verbazing ontvangen.
Sluiting van de post Beemte is mede een gevolg van de vele miljoenen bezuinigingen bij het
gemeentelijke grondbedrijf ontstaan door de neergang van de woningbouw en het niet kunnen uitgeven van industrieterreinen.
Bezuinigen op veiligheid is naar mijn mening onverantwoord.
De brandweer Beemte heeft voldoende bestaansmogelijkheden nu naast de buurtschappen,
de wijk Zuidbroek en de industrieterreinen zich steeds verder uitbreiden.
Bovendien zit de brandweer op een zeer gunstig gelegen locatie waardoor ze snel kunnen
optreden (b.v. snelweg A50).
De politiek van de gemeente Apeldoorn is er onvoldoende van doordrongen geweest dat het
korps Beemte wel degelijk bestaansrecht heeft.
Alle kleinere politieke partijen waren voor het behoud, maar de grote partijen stemden voor
sluiting. De raadsleden hebben zich alleen maar laten voorlichten door wethouders en ambtenaren en onvoldoende informatie ingewonnen bij de bewoners zelf, alvorens tot een besluit te komen.
Het is overduidelijk dat de politiek hier de weg van de minste weerstand heeft gekozen. De
brandweer Beemte wordt hiervan het slachtoffer. Na een bestaan van bijna 92 jaar komt
een abrupt einde aan een korps dat met vrijwilligers bij wijze van spreken dag en nacht
klaar stonden om branden te blussen, bij ongevallen te assisteren, koeien en varkens uit
mestputten te halen en omgewaaide bomen te verwijderen, waarbij ze zelf wel eens grote
risico‟s liepen. Ook bij bosbranden in de wijde omgeving werden ze opgeroepen om te helpen blussen.
Kortom een korps dat klaar stond voor alle calamiteiten die zich in de omgeving voordeden.
Ook waren ze betrokken bij sociale activiteiten van de verenigingen o.a. schaatswedstrijden,
optochten, Dorpshuis enz. Altijd stond de brandweer klaar. Afgelopen zomer hebben ze bij
wedstrijden nog laten zien dat ze zeer bekwaam zijn in het bestrijden van branden. Jarenlange inzet voor veiligheid en kennis gaan hiermee verloren. Het is kapitaalvernietiging.
Ik vraag mij af of de bewuste gemeenteraadsleden hun gezonde boerenverstand wel hebben
gebruikt, nu ze deze beslissing hebben genomen om tot sluiting over te gaan.
Voor Apeldoorn-zuid zijn plannen in voorbereiding om een nieuwe kazerne te bouwen. Als de
gemeenteraadsleden, bij nader inzien tot de conclusie komt, dat in Apeldoorn-noord toch
weer een kazerne nodig is, zou mij dat niet verbazen. De nieuwbouwplannen vergen grote
investeringen die vele malen duurder zijn dan het bestaande korps Beemte met de huidige
kazerne in stand te houden. Over bezuinigingen gesproken, waar is de gemeente mee bezig?
Tot slot wil ik namens de bewoners van bovengenoemde gebieden alle leden van de brandweer Beemte bijzonder hartelijk bedanken voor het vele werk, hulp en inzet die zij in het
verleden hebben verricht voor de gemeenschap.
Veel sterkte toegewenst voor de komende tijd.
R.D. Slijkhuis
Bellertstraat,
BEEMTE BROEKLAND
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PCBS “Beemte”

PCBS „BEEMTE‟
GROEN OPROEP

Dag buurtbewoners,
Ook dit jaar gaan we weer, volgens traditie, samen met de kinderen van de Beemte school
kerstbakjes en deur-/graftakken maken. Net als voorgaande jaren gaan we deze huis aan
huis verkopen. Met de opbrengst hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer wat extextra‟s te kunnen geven.
Om deze kerstbakjes en deur-/graftakken te kunnen maken hebben wij nog „groen‟ nodig.
Wie kan ons daaraan helpen? Heeft u voor ons nog coniferen, hulst, skimmia en/of ander
mooi groen, wilt u dat dan doorgeven aan:
Joke Buitenhuis

telefoonnummer 055 – 312 2026

Tinka Hendriks

telefoonnummer 055 – 541 3770 / 06 51588449

Daarnaast doen wij een oproep voor vrijwilligers. Met het maken van de stukjes worden de
kinderen geholpen door de ouders en de leerkrachten. Hierbij kunnen we nog wel extra handen gebruiken. Als u het leuk vindt om te helpen, kunt u zich hiervoor opgeven bij Joke of
Tinka. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht!
Bij voorbaat hartelijk dank!
Ouderraad PCBS „Beemte‟
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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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Sinterklaasfeest

Hallo allemaal,
Eindelijk is het weer zo ver!!!
Over enkele weken komt de sint met zijn pieten weer op bezoek in ons
dorpshuis.
Sinterklaas heeft ons gemaild dat hij op zaterdag 3 december om tien
uur bij ons hoopt te zijn.
Spannend, spannend, spannend.
Hoe zal hij deze keer Beemte-Broekland een bezoek brengen?
Komt hij op zijn lieve paard, met een helikopter of misschien wel weer
gewoon met de auto?
Als het goed is heeft papa of mama je al opgegeven, is dit niet het geval
en wil je er toch graag bij zijn bel dan met een van de onderstaande
mensen.
Wij kijken er weer naar uit jullie toch ook?
Tot ziens op,
Zaterdag 3 december
10 uur tot 12uur
Dorpshuis “ons huus”
Contact:
Henriette Wijngaards 06-23083191
Jacintha van de Zouw 06-22973908
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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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IJsvereniging Beemte Broekland
Het is alweer even geleden maar toch nog even een terugblik op de skeelertocht, die was georganiseerd door de ijsvereniging op 22 mei.
Het weer zou bijna roet in het eten gooien het was „s morgens regenachtig.
Als bestuur hebben wij buienradar gevolg en die gaf positief weer af dus als bestuur besloten wij
om de boel in gang te zetten.
De wegen werden afgesloten de snackwagen werd gereed gemaakt de posten en het inschrijfhokje werden op zijn plaats gezet.
Later in de ochtend melden zich de eerste vrijwilligers en gaan naar hun aangewezen plek.
Met spanning wachten wij op de eerste deelnemers, in de ochtend melden zich een paar deelnemers, in de middag is er meer opkomst, maar er was geen grote opkomst toch hing er een positieve gezellige sfeer rondom de deelnemers, kijkers en zeker niet te vergeten de vrijwilligers.
Wij willen een ieder weer bedanken die onze ijsvereniging op welke manier dan ook heeft gesteund weer hartelijk bedanken voor hun inzet en positieve uitstraling.
En nu maar weer hopen dat de schaatsen straks weer onder gebonden kunnen worden en weer
op het Beemte kanaal geschaatst kan worden.
Wij zullen het zien wat het jaar 2011/2012 ons weer zou bieden wij wachten weer met spanning
af.
Bij deze nogmaals bedankt voor jullie vrijwillige bijdrage op welke manier dan ook en hopelijk tot
ziens op het Beemte kanaal.
Bestuur IJsvereniging Beemte Broekland.
Gejo en Helga van Assen

Collecte verstandelijk gehandicapten
Mededeling uit BEEMTE-BROEKLAND, DE VECHT & OMSTREKEN
Collecte opbrengst 2011 voor verstandelijk gehandicapten.
Zoals u weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest, voor deze collecte.
En wij willen u BEDANKEN voor deze bijdrage. Want met ons allen hebben wij een bedrag van
:::::::::::::: 994.18 euro ::::::::::
opgehaald, GEWELDIG !!!!!
Hartelijk Dank namens de collectanten en U .
met vr.gr. Ans ten Have ( wijkhoofd)
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Afscheid Burgemeester Fred de Graaf
Verslag afscheid Burgemeester Fred de
Graaf.
Op vrijdag 30 september 2011 hebben we
afscheid genomen van de Burgemeester.
De dorpen werden 4 juli uitgenodigd door de
gemeente om te praten over het vertrek van
de Burgemeester. Als buurtbelangen hebben
we alle vier bijeenkomsten ter voorbereiding
op dit evenement bijgewoond waarbij Gea
Willemsen namens de buurtbelangen dit project op zich nam. Het was niet gemakkelijk
om dit allemaal te regelen, dit had alles te
maken met de korte termijn planning en de
vakantieperiode. In september waren ook nog
drie van de vijf bestuursleden op vakantie.
Op die bijeenkomsten zijn diverse zaken aangedragen om invulling te geven aan dit afscheid namens de dorpen. Ieder dorp zou iets
schenken aan de burgemeester, geheel naar
eigen inspiratie. Ideeën kwamen in de vorm
van een optreden van een koor, plaatselijke
lekkernijen, een bankje in een dorp met de
naam van de burgemeester erop, ect. Tijdens
de bestuursvergadering van de BBvBB van 5
juli hebben wij bedacht om een groot receptenboek van Beemte Broekland te gaan maken en deze te schenken als afscheid cadeau
namens ons dorp. De titel leek ons een leuke
aanvulling op het zojuist verschenen groot
apeldoorns landschaps kookboek en het klein
apeldoorns dorpen kookboek.

Op 30 september konden de dorpen vanaf
13.00 tot 14.30 uur de pagode tenten inrichten. Helaas kon Hoog Soeren het niet opbrengen om te komen vanwege emoties tav de
brandweer problematiek. Ieder dorp had een
tent, ingericht met enkele tafels en stoelen.
We werden voorzien van een natje en een
droogje. Beemte-Broekland heeft de tent versierd met vrolijke slingers. We hadden van de
verenigen, kerk, school, ieder twee personen
We hebben getracht alle verenigingen, kerk,
uitgenodigd om bij het afscheid aanwezig te
school en diverse personen te benaderen om zijn. Al met al hadden ongeveer 10 personen
een stukje te schrijven waarin men de geledaar gehoor aan gegeven. Ook hadden we
genheid kreeg zich als een mooi recept te
mevrouw D. Slijkhuis en dhr. R. Slijkhuis
presenteren. Er werden stukjes geschreven
(geen familie) uitgenodigd om bij het afscheid
over diverse verenigingen, geschiedenis van
te zijn. We vonden het ook leuk dat we daar
Beemte, hoe het is om met de burgemeester met 3 personen zouden staan welke vorig
op pad te zijn met de doedelzakvereniging en jaar een Koninklijke Onderscheiding hadden
over de kunstroute in Beemte.
gekregen (dit is inclusief ik zelf).
Het is een mooi album geworden met leuke
Ook was Siep Woudstra aanwezig, hij heeft
verhalen en foto‟s. We hebben ook een exem- diverse foto‟s gemaakt, om bij dit stuk te
plaar gehouden. Deze laten we rouleren langs plaatsen (Siep, bedankt).
alle verenigingen en personen welke een bijdrage hebben geleverd aan het invullen van
We hebben ons nog wel de vraag gesteld
het album. Voor wie ook graag het album wil moeten we hieraan mee doen, i.v.m. de valezen kan dit altijd aangeven bij de BB&BB.
kantie periode en de korte termijn planning.
Gea nog bedankt voor het vele werk wat je
We hebben met alle dorpen besloten om ons
hier aan hebt gehad.
van een positieve kant te laten zien. Immers
30 april 2009 ligt ons ook nog steeds op het
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Afscheid Burgemeester Fred de Graaf
netvlies geschreven. We hebben daar de
Burgemeester leren kennen, als een man
die er staat, niet alleen bij mooie dingen,
maar ook bij treurige zaken. Hij heeft daar
waardering voor gekregen, zowel plaatselijk als landelijk.
Het afscheid was wel eenvoudig gehouden,
het mocht niet te veel geld kosten. Op het
marktplein waren dus bijna alle dorpen
aanwezig. De pagode tenten stonden aan
de kant van de Rabobank en de Stationsstraat. Op het midden van de markt stonden allerlei multiculturele kraampjes met
hapjes en drinken. Er werd geen alcohol
geschonken. Verder was er nog een optreden van het Apeldoorns Matrozenkoor. De
Burgemeester, zijn vrouw en enkele mensen van de gemeente kwamen langs alle
dorpen, om de mensen een hand te geven
en een afscheidspresentje in ontvangst te
nemen. Voor de meeste mensen gebeurt
het niet zo vaak dat men met de Burgemeester praat en een hand schudt. Dit alles duurde van 15.30- 17.00 uur daarna
was er nog parade. Het werd afgesloten
met een muziekaal optreden. Al met al
was het een gezellige en een mooie vrijdagmiddag, met zeer mooi zonnig weer.

Joop Achterkamp overhandigt het recepten boek aan de burgemeester.

Persoonlijk heb ik de
Burgemeester wel vaker gesproken, bij andere gelegenheden,
zoals bij de wandelsport, waar ik veel
voor doe en op het
werk heb ik hem ook
diverse keren gesproken. Daarom was het
leuk om er bij te zijn.
Joop Achterkamp

De drie lintjesdragers, R. Slijkhuis, D. Slijkhuis en J. Achterkamp.
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Kerkdiensten Wilhelminakerk
Diensten in de Wilhelminakerk in november en december 2011
02 november 19.30 uur: WOENSDAGAVOND dankdag dienst met ds. Muller
06
13
20
27
04
11

november 10.00 uur: dienst met ds. Muller
november 10.00 uur: dienst met ds. Luymes
november 10.00 uur: Gedachtenisdienst met ds. Muller en Mw. Al.
november 10.00 uur: dienst met dhr. Bloemendal
december 10.00 uur: Avondmaalsviering met ds. Muller
december 10.00 uur: dienst met mw. Al.

U bent van harte welkom tijdens deze diensten.

Beemterweg 7
Beemte

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk.

Kerkdiensten Antoniuskerk

Woensdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

2 november om 19.00 uur de Allerzielenviering met pastor W. Rekveld en het Antoniuskoor
5 november woord en Communieviering met pastor W Vroom en het koor In Between
13 november Woord en Communieviering met pastor R. Pragt en het Antoniuskoor
19 november gezinsviering met pastor W.Rekveld
27 november de adventsviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor

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
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Het Kippenhok
Kippenhoknieuws
Het Kippenhok is een ontmoetingsplek voor jongeren in Beemte-Broekland en WenumWiesel. Het is een antwoord op de vraag van jongeren om elkaar te ontmoeten, samen
ervaringen te delen, samen te sporten of te spelen en te ontspannen. Jongeren hebben
recht op een eigen plek en het Kippenhok streeft er naar in deze behoefte te voorzien.
Stichting Joker,Dorpshuisvereniging Ons Huus en de kerkenraad Noord/Wilhelminakerk
hebben het jeugd en jongerenwerk van Don Bosco ingehuurd om vorm te geven aan dit
aanbod. Dit heeft tot op heden geleid tot een inloop in Beemte-Broekland waar elke vrijdagavond een Kippenhok te vinden is in Dorpshuis Ons Huus,Beemterweg 25a. Tegelijkertijd wordt er in Wenum-Wiesel bij Wenums Veldzicht aan de Oude Zwolseweg 91 ook
een Kippenhok gerealiseerd. Omdat het Kanaal nog steeds een grote barrière lijkt, ligt
de oplossing in twee Kippenhokken.
Zowel in Beemte-Broekland als in Wenum-Wiesel zijn momenteel 15 unieke bezoekers
betrokken bij het Kippenhok. Een kleine 30 jongeren maakt gebruik van dit aanbod. We
streven nog naar een sportinloop op de woensdagmiddag in Ons Huus en we hopen dat
dit voor het eind van het jaar ook een goed lopende activiteit is.
Momenteel wordt het Kippenhok geleid door stagiaires en vrijwilligers van Don Bosco met
een hbo of mbo opleiding. Maar in de toekomst moet dit natuurlijk geleid worden door
jonge vrijwilligers uit Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel. Ook zal in de toekomst de
gemeente Apeldoorn steeds vaker de verantwoordelijkheid bij de burgers zelf gaan leggen. En wij verwachten ook dat er juist in de zelfredzame dorpen voldoende energie zit
om een inzet te leveren en dit werk verder vorm te geven.
Ook financieel is het lastig om dit werk structureel aan te bieden en ook hierin zullen we
een beroep gaan doen op niet alleen de gemeente en de diverse fondsen. Maar ook op
een ieder die het jeugdwerk in hun eigen dorpen een warm hart toe draagt. Dit najaar al
start er een leuke actie waarin ieder kan geven naar draagkracht.
Vanuit Don Bosco gaan we allerlei activiteiten ondernemen om zowel mensen als middelen te werven om ons werk voort te zetten in zowel Beemte-Broekland als WenumWiesel. En we hopen u dan ook tegen te komen.
Wilt u een bijdrage leveren als vrijwilliger of wilt u ons financieel steunen dan kunt u contact opnemen. U kunt bellen of mailen naar:
Marcel Berends (Don Bosco).
06 – 51718431
Berends.m@donbosco.nl
P.S. Natuurlijk ook voor reguliere stages!!!
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Het Dorpshuis
Na veel telefoontjes en vragen aan de bar hebben wij besloten dat wij
Zaterdag 12 november
een Mega Bingo in Ons Huus organiseren met hele leuke prijzen.
Aanvang 20.00 uur en het eerste kopje koffie is gratis.
Iedereen is welkom.
Jan en Mini Ons Huus

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 achtergrond muziek.
Voor deze 2 dagen hebben wij diverse menu‟‟s samengesteld, die voor iedereen betaalbaar 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 noodzakelijk.
Met vriendelijke groet, Jan en Mini

Pasta met witlof en ontbijtspek
Wat hebben we nodig:
600 gram witlof
2 uien grof snijden
2 eetlepels wokolie
1 pond runderwokvlees
500 gram farfalle(pasta)
200 gram ontbijtspek
half flesje kookroom

Recept

Kook de farfalle volgens de gebruiksaanwijzing
Voeg de laatste 4 minuten de witlof toe
Doe 2 eetlepels wokolie in een wok.
Doe de uien gesneden in de wok voeg de stukjes spek toe en het runderwokvlees.
Roerbak op hoog vuur gedurende circa 3 minuten.
Breng op smaak met zout en peper, eventueel een vlokje knoflook.
Voeg dan de kookroom toe en breng het geheel aan de kook.
Giet de pasta en de witlof af en voeg het toe in de wok.
Even doorroeren en klaar is het.
Eet smakelijk. Jan en Mini

Ons Huus
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Biljartvereniging “Ons Huus‟
Biljart Vereniging “Ons Huus” viert haar 40 jarig bestaan.

4 0

Bi

g

Jaar
Verenigin
ljart

O n s Huu s
1971
2011
23 November

Op 23 November 2011 is het 40 jaar geleden, dat Biljart Vereniging Ons Huus” in het
gelijknamige Dorpshuis van Beemte-Broekland werd opgericht. De vereniging wil dit op
deze datum vieren middels een receptie voor genodigden met aansluitend een
feestavond voor de leden en hun partners. Deze festiviteiten zullen plaats vinden in de
kleine zaal van Café De Groot, Avervoortseweg te De Vecht.
Wie wij zijn, wat we doen en hoe we zijn ontstaan, leest u in onderstaand stukje.
Onze vereniging is opgericht in 1971 op initiatief van enkele buurtbewoners, die in de
kelder van het toen nog vrij nieuwe Dorpshuis “Ons Huus” gebruik maakten van het
daar aanwezige biljart. Eén van de mensen van het eerste uur is de heer Bart Sangers ,
in die tijd beheerder van het Dorpshuis en nu nog steeds (ere)lid.
In de loop van de jaren groeide het aantal leden uit tot ongeveer twaalf personen,
omdat het aantal speelavonden werd uitgebreid en omdat de kelder als locatie om te
biljarten niet als ideaal werd ervaren werd in 1981 besloten het biljarten te verplaatsen
naar een andere locatie in Beemte_Broekland en wel bij één van de leden thuis in een
tot clubhuis omgebouwde schuur. Hierdoor werd het mogelijk het aantal leden uit te
breiden tot 16 personen.
Op deze manier spelen we in vier groepjes van vier, verdeeld over vier clubavonden per
week.
Met een mogelijkheid op een oefenmiddag. Er wordt gespeeld in een onderlinge
competitie van 60 wedstrijden, maar wel volgens de regels van de biljartbond.
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Biljartvereniging “Ons Huus‟
Daarnaast wordt er gespeeld om kampioenswedstrijden en een clubbokaal. Ook wordt
er al zo‟n 30 jaar gespeeld op vier avonden per jaar tegen onze collega biljarters van De
Vecht.(Biljartvereniging De Keu bij Café de Groot in De Vecht)
De leden van de vereniging zijn allen mensen, die op één of andere manier met de
buurtschap Beemte-Broekland zijn of waren verbonden. Dit maakt deze gezellige
vereniging tot een echte vriendenclub, eigenlijk één grote familie.
Dat blijkt ook uit de betrokkenheid van de leden met de club, de enorme trouw om de
wedst rijdavonden te bezoeken, en de zeer lange duur van het gemiddelde lidmaatschap.
Enkele leden zullen dan ook volgend jaar hun 40 jarig clublidmaatschap vieren en een
groot deel van de overige leden hebben hun 25 jarig jubileum reeds lang achter de rug.
Helaas betekent dit wel, dat de gemiddelde leeftijd van de leden vrij hoog ligt. We
streven er dan ook naar, indien er een vacature op de vereniging ontstaat, deze door
wat jongere leden in te laten vullen.
Wat doen wij verder nog? Natuurlijk hebben we onze Jaarlijkse feestavond, we zijn lid
van de Dorpshuisvereniging “Ons Huus” en publiceren zeer regelmatig onze resultaten
in het streekblad voor Beemte-Broekland “De Ratelaar”.
Verder hopen wij, wanneer er voldoende verjonging op de vereniging is, weer net als in
het verleden mee te doen aan bijvoorbeeld het MBDW – volleybaltoernooi en/of de
Oranjeoptocht.
Al met al een heel gezellige vereniging, die in stilte, enorm veel en vooral sportief
spelplezier met elkaar beleeft.
Wij hopen dan ook, dat we op de zelfde wijze, nog jaren onze hobby in deze fijne
Buurtschap kunnen voortzetten, zodat we over tien jaar ons op kunnen maken voor ons
50 jarig jubileum.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer informatie over onze vereniging, neem dan
contact op met een van onderstaande contact personen.
Groet, namens Biljart Vereniging “Ons Huus”,
Arie Velthoen,

voorzitter. Tel. 0578617777. Email: arievelthoen@gmail.com

Wim Bouwmeester, secretaries. Tel. 055-3660287. Email:
w.bouwmeester24@upcmail.nl

Beker uitreiking op jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie
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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
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Competities
Biljart vereniging Ons Huus
Eindstand 2011

aantal Gem.
Speler
wedstr
1P.
W.Bouwmeester 60 1.60
G.Wijnbergen
60 1.30
J.Broekhuis
60 1.75
A.Velthoen
60 1.36
E.Bellert
60 1.22
B.Koller
60 1.24
A.Doppenberg
60 1.23
J.Bakker
60 1.34
J.vd Heuvel
60 1.21
H.Koller
60 1.11
H.Kieskamp jr
60 1.02
L.Veldhuis
60 1.04
H.homan
60 0.96
H.Kieskamp sr
60 0.75
P.v Voorst
60 0.71
M v Bimsbergen 60 1.00

Gem. Gem. Gem. jaar
gem.
2P,
3P,
4P,
1.52
1.67
1.68
1.62
1.38
1.48
1.51
1.42
1.59
1.75
2.18
1.82
1.60
1.46
1.59
1.50
1.27
1.29
1.33
1.28
1.18
1.26
1.23
1.23
1.35
1.33
1.30
1.30
1.35
1.29
1.56
1.39
1.20
1.22
1.16
1.20
1.07
1.09
1.07
1.09
1.06
1.19
1.10
1.09
1.11
1.16
1.18
1.12
0.81
0.88
0.83
0.87
0.76
0.77
0.84
0.78
0.74
0.90
0.92
0.82
0.87
0.95
0.84
0.92

De periode kampioenen
Groep
zijn:A
Groep B
Groep C
Groep D

J.Broekhuis
E.Bellert
L.Veldhuis
H.Homan

De Afdelingskampioenen zijn: Groep A
Groep[ B
Groep C
Groep D

hoogstehoogste
punten punten serie partij
4de pertotaal 4de per4de pergroep
14
12
22
12
16
14
16
14
16
14
13
17
18
12
14
16
22
16
17
18

punten
punten
punten
punten

60
61
72
47
68
58
65
49
66
46
54
74
66
46
54
74

12
10
14
17
9
10
10
11
11
8
9
13
8
7
10
7

2.78
2.61
3.53
2.38
1.71
1.86
1.76
2.59
1.71
1.35
1.81
1.65
1.15
1.61
1.41
1.43

A

B

C

D

en A.Doppenberg 16 punten

J.Broekhuis met 72 punten
E.Bellert
met 68 punten
L.Veldhuis met 74 punten
M.v.Bimsbergen met 74 punten

Het gemiddelde is verdubbeld door: J.Broekhuis met 3.53
J.Bakker
met 2.59
H.Kieskamp sr met1.61
In de groeps indeling voor 2012 veranderd er niets

Biljartvereniging Ons Huus
Uitslagen kampioenswedstijden 2011

Naam speler
J.Broekhuis
E.Bellert
L.Veldhuis
M.v.Bimsbergen
Hein Kieskamp

Car.
59
41
38
33
35

J.Broekhuis E.Bellert L.Veldhuis M v Bimsbergen
Hein Kieskamppunten gemiddeld
xxxxxxxxxxxxx
2
2
0
0
2
0
2
0
8
2.00
0
0
xxxxxxxxxxxxx
2
0
0
2
2
0
6
1.25
2
2
0
2
xxxxxxxxxxxxx
2
0
2
2
12
1.27
0
2
0
2
0
2
xxxxxxxxxxxx2
2
10
1.19
0
2
0
2
0
0
0
0
xxxxxxxxxxxxx 4
0.99

De wisselbeker is dit jaar gewonnen door Luuk Veldhuis met 12 punten
Luuk van harte gefeliciteerd
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Mensink & Smallegoor is medesponsor van het heren 1 team van Dio Beemte. Sportvereniging Dio Beemte is actief in verschillende 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.
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Uit de oude doos
Disse zommer heb ik gien tied „e had umme is eff‟n bie Kobus an te gaôn um te heur‟n
hoe ut um disse zommer vergaôn is.
Toch wil ik dur eerdaags bie an, mar dat heur iej in un volgende Ratelaar, disse keer un
stuksien uut Naober.

Hoe grofva onze tied bezut.

s Meis ko‟j eur, deur ‟t slechte voern,
haost uut de stal naor buten beurn.

Grofva, met zien mummelmundje
en zien griezen stoppelbaard,
Zit zien piepeken te roken
en mek präätjes naor zien aard.
“Ik hebbe „m lange an zeen kommen,
disse slimme en bedruufde tied.
Eigelek is ‟t niks gin wonder:
roer en richting is men kwiet.
Vrogger zetten wiej ne henne
te bruden op ‟n ei of wat.
Trok de olde met de kukens
al veur dag en dauw op pad.
‟t Grei mos zelf zien voer maor zeuken.
‟t eerste ei duurn wal ‟n joor,
Maor noe, deur sluis en concurenten,
bunt ze al in vief maond kloor!
En in plaatse van ne kloeke
hebt ze noe ‟n bruudmasjien.
Ne kunstmoo mot maor wieter zorgen,
kunstvaders, nee, he „k niet ezien.
Zo wier de eiermarkt bedorven
‟t machinale hef ‟t verkorven.
‟t Brach ellende in stad en land.”

Ha‟w ze dan in de weie,
Zeiden wiej: Dat he‟w ered!‟
Komt de diers noe ‟s meis naor buten,
Bunt ze haos kloorloeter vet.
En dan, jao, dat varkens mesten,
woor de leu noe zo van holt.
Ging ok vrogger tied gans anders.
nooit slachtten wiej ze binnen ‟t joor,
Maor noe, deur sluis en concurenten,
bunt ze in ‟n maond of viere al kloor.
Vrogger, veur zo‟n dartig joor gaon vriejen
wier deur ons ech niet an „e dach.
Too kekken de wiegenkinder
van honger schael at moo niks had.
Noe kriegt ze Molenaars kindermael.
dat warkt as biggenmael en opfokvoer
En ze vriejt met vieftien joor al,
maakt eur olders ‟t laeven zoer.”
Grofva aoverdrif moedwillig.
Meent neet alles wat „e zeg.
Toch,‟n betje der naor handeln
was misschien nog neet zo slech…….

Grofva stok opnieuw
zien piepken an en puft en zucht,
Tut „m gauw ‟n aardeg wölkske
um de grieze heure vlug.
Dan vervolgt hee zien beschouwing:
“Met‟t vee ging ‟t ok verkeerd.
deur de rasverbettering
en ‟t nieje voer dat wier spendeerd.
Vrogger ha‟w van zulke knippers.
spits van achtern, jao, ok van veurn.
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Aôrnd
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Sinterklaascommissie BBvBB
Wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen bij staan om het sinterklaasfeest
in Beemte-Broekland te behouden.
Op dit moment zijn er een aantal mensen die om verschillende reden uit de commissie
stappen.
Wij hopen via deze weg nieuwe mensen te krijgen die zich hiervoor willen inzetten.
Het gaat hier niet om een veel omvattende taak waar je enorm veel tijd voor kwijt bent.
Omstreeks oktober komt de commissie bij elkaar en overleggen hoe het feest er dat jaar
uit zal gaan zien.
Voor een ieder is er een kleine taak.
Twee leden gaan een avond naar “sinterklaas” om alles te bespreken.
Op de eerste zaterdag ochtend in november gaan er vier mensen op pad om inkopen te
doen bij een groothandel in Deventer.
Hoewel we hier al jaren komen is er ook al geopperd het via internet te gaan bestellen.
Dit is misschien nog niet zo‟n gek idee omdat je meerder bedrijven met elkaar kunt gaan
vergelijken en niet aan die ene ochtend gebonden bent.
Wij gaan die zaterdag na de inkopen gelijk inpakken zodat alles dan in een dag geregeld
is.
Er moeten dan alleen nog zakjes snoep gemaakt worden.
Op de vrijdag middag voor het sinterklaas feest versieren we de zaal in het dorpshuis.
Het feest is op zaterdag morgen van 10 uur tot 12 uur.
Zoals jullie kunnen lezen kost het maar een paar momenten van jullie vrije tijd maar
brengt het de kinderen enorm veel plezier.
Willen jullie ook niet dat het sinterklaasfeest in onze buurt verloren gaat geef
je dan op als commissie lid!!!!
Het gaat hier om een traditioneel kinderfeest in onze buurtschap waar menig
ouder ook al van genoten heeft en wat in onze ogen niet verloren kan en mag
gaan!!!
Meld je z.s.m. aan bij een van de onderstaande personen zodat je dit jaar mee kan
draaien en “in gewerkt”bent voor volgend jaar.
Namens de BBVBB,
Henriette Wijngaards 06-23083191
Jacintha van de Zouw 06-22973908

Zijactief de Vecht
Woensdag 16 november is er een creatieve avond. Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is er koffie / thee.
De activiteitengroep verzorgt deze avond en ongetwijfeld hebben ze weer iets leuks bedacht. Ook een avond om gezellig bij te kletsen. Twee dames van deze groep hebben te
kennen gegeven te willen stoppen met de creatieve avonden. Ze willen nog wel de reisjes
organiseren. U voelt hem al aankomen… wie, o wie komt de groep versterken. Vind je het
leuk om creatief bezig te zijn en heb je misschien ideeën om deze avonden te vullen?
Geef je dan op bij één van de bestuursleden! Het gaat om hooguit twee avonden per jaar.
www.de-vecht.nl voor verdere informatie.
Groetjes Janny
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Burendag

Burendag zaterdag 24 september 2011,
Zo beleefden wij de burendag.
Met een stel buurmannen de oude dakpannen van een oude varkensschuur afhalen.
Het was prachtig weer en met elkaar de grootste lol.
Wij zijn blij dat die oude dakpannen toch nog een goede bestemming krijgen en vooral dat ze nog in de buurt blijven.
Fijn dat je als buren nog iets voor elkaar kunt betekenen.
Na afloop moest er natuurlijk wel een borrel op worden gedronken, dat verhoogde de pret en saamhorigheid nog meer.
Henk en Ineke
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PCBS “Beemte”

Alyssa en Andy met hun hond Murphy.
Wibe met zijn Flappie, zijn cavia.

Thijs met zijn hamster Hammie.

Danique met Witje het konijn.

De aanwezige cavia‟s.

De groeten van groep 4/5 van PCBS „Beemte‟
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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 pastels, nu met 25% korting.
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