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Verslag Drakenboot race
Beemte Broekland en de drakenboot race!
Zondag 26 Juni, om 11.45 uur was het dan zover. Na een jaar lang zeer intensief te hebben
geoefend (??) mochten de kippetjes en de hanen van Beemte Broekland Zuid (Holhorstweg,
Vellertweg en Zuidbroeksweg) acte de présence geven. Vorig jaar waren wij 4 e geworden en
die plaats wilde wij natuurlijk verbeteren. Het weer zat mee, na een lange regenperiode was
het vandaag een mooie warme dag. Dat zat dus al mee! Wat kon er nog fout gaan?
Er was wel het een en ander veranderd, moesten er vorig jaar nog 50% vrouwen in de boot
mee roeien (sorry dames, maar dan ga je toch iets minder hard) dit jaar was dat geen regel
meer. Maar omdat er zonder vrouwen geen gezelligheid is hebben wij gezellig met elkaar…………uhh…………..geroeid.
Na de eerste heat hadden wij in de gaten hoe wij beter zouden kunnen presteren. Iedere keer
verbeterde wij onze tijd, maar helaas, wij zijn slechts 21ste geworden.
Ter afsluiting hebben wij bij de familie Bourgonje heerlijk in het zonnetje chinees gegeten en
een enkel glaasje gedronken. Het was wederom zeer gezellig en ik hoop dat het team klaar is
voor weer een zeer intensieve trainingsperiode.
Tot volgend jaar.
Eric Willemsen
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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
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Van de redactie
Beste lezers,
Het is weer zover, na de vakantieperiode, een nieuwe Ratelaar. De redactie is lekker uitgerust en
heeft nieuwe krachten verzameld om er weer tegen aan te gaan. De verregende zomer heeft
veel gemopper opgeleverd en daarom nu weer een gezellige Ratelaar om ons humeur weer wat
op te vrolijken.
In deze Ratelaar vindt u een verslag van de “drakenboot races” op het kanaal in Apeldoorn.
Beemtenaren hebben deelgenomen aan deze races, maar de successen waren nu niet direct om
over naar huis te schrijven, maar al doende leert men en de redactie gaat er vanuit dat volgend
jaar de prestaties verbeterd worden.
Verderop een verslag van de vragen die gesteld zijn door een aantal mensen aan Helma Hendriks, Directeur PCBS „Beemte‟. Zij geeft haar visie, aan de hand van die vragen, over hoe zij
haar opdracht denkt te gaan vervullen.
In het stukje “uit de oude doos” wordt duidelijk dat in vroegere tijden er nog wel flink gestraft
werd als men de wet overtrad en diefstal pleegde. Ja, je kon er zelfs je leven bij inschieten. Nou
kom daar heden ten dage nog maar eens om.
Wat het 50-jarig jubileum van de BBvBB betreft, wordt een korte mededeling gedaan in het stukje van de bestuurstafel van deze vereniging. Maar veel wijzer wordt de redactie van De Ratelaar
daar niet van.
Veel leesplezier gewenst met deze Ratelaar en iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk
bedankt.
Namens de redactie,
Siep Woudstra.
Datum 2011

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

Week

30,31 Aug

35

4,5 Oktober
1,2 November

40
44

30 Nov., 1 Dec.

48

2012
31 Jan.,1 Febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 september 2011 aanleveren.
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Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland
VAN DE BESTUURSTAFEL, BELANGEN VERENIGING BEEMTE-BROEKLAND
Ondanks de vakanties heeft het bestuur tocht in juli en augustus vergaderd. Maar ofschoon we niet
kunnen spreken van een komkommertijd toch een verslag van de vergaderingen en bijzonderheden
over juli en begin augustus.



De AED is aan de buitenmuur van het Dorpshuus geplaatst. De vrijwilligers zijn via
bemiddeling van de Buurt en Belangenvereniging opgeleid en kunnen het apparaat
bedienen.
Op 19 juli is door wethouder Metz het “Groot Apeldoorn Landschaps Kookboek “aan de
vertegenwoordigers van de wijk en dorpsverenigingen aangeboden. Namens de Buurt en
Belangenvereniging waren daarbij aanwezig; Gea Willemsen en Jan Vegter.
Gea zal in dit nummer nog verder op het Landschaps kookboek ingaan.



Er is een mail naar de gemeente gestuurd om de bibliobus voor Beemte-Broekland te
behouden. Inmiddels is bekend geworden dat de bus voorlopig blijft in afwachting van een
bezuinigingsvoorstel van Coda. Ook daarin zal het behoud van de bibliobus worden
meegenomen. De gemeenteraad zal uiteindelijk een beslissing nemen.



Er is gesproken met de keurmeesters van het keuren van de tuinen en er wordt nagedacht
over een andere formule voor het keuren van tuinen. Zodra daar meer over bekend is, zal
daarover in de Ratelaar worden gepubliceerd.



Er is door de buurtvereniging een brief uitgegaan voor het behoud van de
brandweerkazerne in de Beemte. De gemeente denkt erover deze te sluiten in kader van de
bezuinigingen. Hoewel nog niet definitief, lijkt het erop dat de brandweerkazerne Beemte
gaat sluiten.



De geluidswal langs de Oost-Veluweweg wordt aangepakt, omdat deze niet genoeg
geluidswerend is. In de Stentor van 11 augustus, stond een artikel dat de gemeente
maatregelen neemt, ondanks het feit dat er geen klachten van aanwonenden zijn geweest.
Helaas een foute mededeling van de gemeente, want zowel de bewoners als de
Buurtvereniging zijn al een jaar via brieven en klachten bezig om de gemeente zover te
krijgen dat zij de geluidswal geluidswerender maken. Helaas een misser van de gemeente.!!



19 juli heeft er een overleg plaatsgevonden met wethouder Metz. Deze was vergezeld van
een stedenbouwkundig beleidsambtenaar. Bij het overleg waren vertegenwoordigd, LTONoord en de Buurt en Belangenvereniging. Centraal stond het ontwerp bestemmingsplan
Noordoost. Alhoewel er door de wethouder geen concrete toezeggingen zijn gedaan werd
het gesprek als positief ervaren. De wethouder benadrukte nog eens het belang van het
ontwikkelen van een dorpsvisie voor Beemte-Broekland.



De Buurt en Belangenvereniging heeft deelgenomen aan de jaarvergadering van de
vereniging het Dorpshuus.



Het 50 jarig jubileum, blijft een onderwerp dat ons bezig houdt. Er is in de vergadering van
augustus besloten dat het jubileum in het voorjaar van 2012 wordt gehouden. Verdere
mededelingen volgen in de Ratelaar.
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groot apeldoorns landschapskookboek
Op dinsdag 19 juli werd het eerste exemplaar van het “groot apeldoorns landschapskookboek” overhandigd in boekhandel Nawijn & Polak aan de dorps- en wijkraden van
Apeldoorn. Samen met Jan de Vegter ben ik namens de BB&BB naar deze bijeenkomst
gegaan.
Inmiddels heb ik het boek gelezen en ben er enthousiast over, zou voor de inwoners
van Beemte Broekland een goede handleiding kunnen zijn om het er nog mooier te
maken. Een korte samenvatting over het boek;
Iedereen eet iedere dag, meerdere malen. Er zijn kookboeken voor het uitzoeken van
een lekker recept. Afhankelijk van het gebruik van de ingrediënten kom je tot een lekker recept. Nu woont ook iedereen in een landschap, en maakt ook iedereen het landschap. Het landschap is het totaal van alles wat je buiten ziet, dus ook de tuin, het
huis of de schuur. Ook als het om landschappen gaat is het de moeite waard om er
achter te komen wat het nou smakelijk maakt. Daarvoor is het boek gemaakt. Zodat je
de apeldoornse landschappen gaat snappen en er achter komt hoe je het met elkaar
mooier kan maken.
Het boek laat zien hoe je als inwoner van bv Beemte bijdrage kan leveren door je eigen tuin/erf zo in te richten zodat er een prachtig landschap ontstaat. Alle tuinen/erven
(de ingrediënten) vormen dan samen een “recept” welke er heel smakelijk uit kan
gaan zien.
Landschap en agrarische ontwikkeling is onderdeel van het DORPSPLAN van Beemte
Broekland. We kunnen hierbij het landschap kookboek goed gebruiken. We zullen de
inwoners van Beemte Broekland nog uitnodigen om te zijner tijd een presentatie te geven over de stand van zaken betreffende dit onderdeel van het dorpsplan.
Het is een boeiend boek en hij is verkrijgbaar bij de boekhandel. Voor wie interesse
heeft, het ISBN nummer is 978-90-75271-39-3.
Gea Willemsen namens de BB&BB
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Workshops
In september starten weer een heleboel workshops. Het wordt teveel om alle workshops uitgebreid te beschrijven, daarom hieronder een korte beschrijving met de
websites waarop u meer informatie kunt vinden.
Natuurlijk Kreatief in Twello, Corinne Willemsen
De najaarscursussen bloemschikken starten op 29, 30,31 augustus en op 5,6,7 en 8
september.
Er zijn diverse workshops. Wat er gemaakt kan worden heeft u kunnen zien op het
Klompenfeest Twello op 2,3, en 4 september.
Maar er is ook op zaterdag 10 september van 10.00 tot 15.30 uur een kijkdag op het
atelier aan de Burgemeester van der Feltzweg 49 te Twello.
Op beide gelegenheden kunt u inschrijven. Bekijk ook de website
www.natuurlijkkreatief.nl . Bellen kan naar 06 30362896, mailen naar corinnewillemsen1@hetnet.nl
Atelier Lucia in Terwolde, in restaurant Dorpszicht
Workshops borrelhapjes maken (Frans, Italiaans, Spaans, Hollands), workshop met
drijfhout, workshop alles in 1 (sieraden, sjaalketting, zeephanger), workshop groendecoratie Kerst, workshop taartdecoratie, creatief met chocolade, mozaïeken en
workshop Brocante (dienblad met Blond, bloemen en Delfts blauw).
Informatie op site www.atelier-lucia.nl
Atelier Bep in Hall
Nieuw voor mij is Atelier Bep aan de Heimeriete 3 in Hall (Kanaal Zuid, Brummensebrug over, dan nog ongeveer 500 m).
Hier is een tuin te bekijken, een winkeltje (met patronen,stofjes,e.d.), een atelier
met diverse workshops en er is een webwinkel. Openingstijden vanaf 23 augustus op
dinsdag van 12.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-15.00 uur.
Of op andere tijden na telefonische afspraak.
In het atelier (verbouwde varkensstal en in de tuin een pipowagen) worden poppen,
beren en andere wezentjes gemaakt; er wordt gequilt en er worden patchworkpatronen gemaakt.
Zondag 27 november is er een Kerst Open Dag van 10.00-16.00 uur.
De cottagetuin met vele zitjes bestaat uit een groentetuin, leifruitbomen, een nieuwe
boomgaard, leemvijver en tuinkamers met vele bloemen in borders met een natuurlijke uitstraling. Er worden landelijk aardewerk en tuinplantjes verkocht en s‟ zomers
zijn er wisselende exposities en beeldhouwwerken.
Veel informatie is te vinden op de website www.atelierbep.nl ,
e-mailadres spelshow@hotmail.com
Miek v.d. Pangaard
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Zomer 2011
Was het in het voorjaar erg droog, in de schoolvakantie werd dit ruimschoots ingehaald. Het regende af en toe pijpenstelen!
Gelukkig zijn er in Beemte Broekland genoeg schuren beschikbaar en kan er meestal wel uitgeweken worden naar een schuur. Zo wordt het dan toch nog heel gezellig!
Tijdens de optocht van het Oranjefeest bleef het gelukkig droog. Gezellig (2 e prijs: Weteringsebroek gezellig he?!?! ) en ook met humor.
Je zal toch maar 40 worden en door je familie op een wagen gezet worden, of door je vriendenkring (Just married)……..
Leuk om te zien dat de jongste deelnemers de eerste prijs hebben gewonnen ( school: Herrie in
de keuken) en de jongste wagenbouwers pas 9,9 en 12 jaar zijn (Huttenstrijders: Jari, Rogier en
Jurgen). Ook de 3e prijs is naar een wagen met jongeren gegaan (Griezelwagen). Dat belooft wat
voor de toekomst!
Tijdens de kinderspelen bleef het gelukkig droog en over een half uur zal de 6-kamp beginnen:
erg nat, maar met een beetje geluk klaart het weer op.
Geweldig hoeveel mensen zich ingezet hebben om alles succesvol te laten verlopen !
En dan is de schoolvakantie weer voorbij en gaan we weer fris verder met „het gewone‟ leven.
Miek v.d. Pangaard

jongste wagenbouwers
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Zomer 2011

1e prijs jongste deelnemers

veel gezellige straatbbq's en feestjes
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PCBS “Beemte”
Na aanleiding van een serie interviewvragen voor Helma Hendriks, directeur van onze basisschool, is dit verhaal
op papier gekomen.

Voordat ik hier kwam werken, zo‟n 4 jaar geleden, werkte ik op een basisschool in Olst.
Een school met toen zo‟n 120 leerlingen en ik
heb daar jaren groep 7/8 gehad. Het laatste
jaar had ik 35 kinderen in groep 7/8 dat was
wel een verschil met de 16 die ik hier in groep
6/7/8 kreeg. Daarentegen moest ik hier wel
even wennen aan drie groepen in één combinatiegroep. Dat is toch wel heel wat anders
dan een combinatie van 2 groepen. Ik startte
op PCBS „Beemte‟ als unitleider en leerkracht
groep 6/7/8, dat heb ik altijd met veel plezier
gedaan. Vorig jaar is Robert van Woudenberg
weggegaan en heb ik tijdelijk zijn taken waar
genomen als interim directeur. Ik vond het
directeurschap zo leuk, dat ik op de vacature
die aan het eind van het vorig schooljaar ontstond heb gesolliciteerd en ben aangenomen
als directeur van deze bijzondere school!
Naast het directeurschap sta ik ook nog voor
de groep, groep 6/7/8 dit jaar. Het is leuk om
deze combinatie te hebben, je blijft zo nog
steeds erg betrokken bij het klasproces en het
groepsgebeuren. Het werken in een combinatie van 3 groepen is echt een vak apart, je
Na een aantal jaar in Apeldoorn en in Lierder- moet goed kunnen managen in de klas. Voor
holthuis te hebben gewoond, zijn mijn vriend de kinderen is het fijn om bij jongere en oudeDaniël en ik weer terug gegaan naar onze
re kinderen in de klas te zitten. Ze kunnen
roots, we zijn 4 jaar geleden in Lieren gaan
van en met elkaar leren en dat is op vele gewonen. We hebben naast het huis van mijn
bieden een echte pré! Het leukste vak wat ik
ouders een huis gebouwd en wonen daar met vind om te geven is rekenen. Op de middelbaheel veel plezier! Nu het klussen zo goed als
re school (Heemgaard) had ik in mijn eindexavoorbij is, ach met een eigen huis ben je nooit menjaar HAVO wiskunde A en wiskunde B. Op
klaar, heb ik het sporten weer fanatiek opge- vrijdagmiddag, weet ik nog wel, had ik 4 uur
pakt. Twee uur in de week een yogales voor
wiskunde, heerlijk vond ik dat!
de ontspanning en een avond Total Power en
ik ben weer heerlijk sportief bezig geweest.
Waar wij als team druk mee zijn is het Slim Fit
Daarnaast skate ik ook nog wel eens een
plan. Het anders organiseren van onderwijs.
rondje door Beekbergen, Loenen en Lieren en Hoe kun je Slim organiseren zodat de organihoud zo mijn conditie op pijl. Wat ik ook graag satie Fits (past). Het afgelopen jaar zijn we
mag doen, is het lezen van een boek, daar
een aantal mooie projecten gestart in onze
kan ik mij uren mee bezig houden. Verder ben school. Te denken valt aan het 4 x wijzer proik gek op televisieseries als Gilmore Girls,
ject op basis van de meervoudige intelligentie.
Gooise Vrouwen en natuurlijk „Boer zoekt
Daarnaast geven we nu Engels in groep 1 t/m
vrouw‟!
8 in 2 groepen. En hebben we het afgelopen
Ik ben Helma Hendriks, ik ben 36 jaar en ik
woon in Lieren. In Lieren ben ik ook geboren.
Mijn basisschooltijd heb ik doorgebracht op
een mooi dorpsschooltje in Lieren „de Prinses
Juliana school‟. Een hele mooie school met
een fantastisch plein en groot grasveld waar
je heerlijk kunt voetballen. Ik heb in Lieren
een prachtige jeugd gehad. Samen met zus en
buurmeisje hebben we heel wat hutten gebouwd op de boerderij van mijn ouders. Ook
gingen we regelmatig vissen vangen in de
beek en het kanaal. „Vissen vangen‟ deden wij
met een grote stok, een strotouw, een kram
en een stuk brood, als klein meisje begreep ik
niet waarom ik nooit één vis gevangen had…
Toen ik tien was kreeg ik er een zusje bij en
op mijn twaalfde nog een zusje. Ik kom dus
echt uit een meidengezin en dat is heel gezellig! Na de basisschool ben ik naar de Heemgaard gegaan. Een hele leuke tijd, waar ik ook
mijn huidige vriend heb leren kennen, wij
kennen elkaar dus al heel lang…. 17 ½ jaar
alweer…

(Vervolg op pagina 21)

De Ratelaar - September 2011 - Pagina 19

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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PCBS “Beemte”
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.
Hoe kunnen we het beste het accent leggen op
de basisvakken (rekenen, spelling, lezen en
taal) en kunnen we de culturele en wereld oriënterende vakken samen bundelen.

schooltje midden in ’t groene land, blijft middelpunt voor velen
in Beemte Broekland.’

Een blad als de Ratelaar is dan ook van belang
voor een buurtschap als Beemte Broekland. Het
verbindt je met elkaar en je wordt op de hoogte
gehouden van het reilen en zeilen in de gemeenschap. Een blad waarvan ik zeg: Vooral zo
door gaan!

Het mooie van het werken op een school als
PCBS „Beemte‟ is de saamhorigheid van kinderen, ouders en de buurt. Hier op deze school
regelen we het echt samen en met elkaar. Ons
motto van de school „Samen staan we sterk‟
maken we met elkaar dus ook zeker waar! On- Met vriendelijke groeten
ze ouders, maar ook opa‟s, oma‟s andere famiHelma Hendriks, Directeur PCBS „Beemte‟
lieleden zijn, samen met de buurt, erg betrokken bij de school. Ik vind het mooi, dat op de
Bevrijdingsdag van Apeldoorn we dit met de
buurt samen vieren op het schoolplein. Ik vind
dan ook dat de school een echt onderdeel is
van de Beemte. Daarom vind ik het ook belangrijk om als school mee te denken in de plannen
rondom het dorpsplan van Beemte Broekland.
Veel van deze plannen hebben direct raakvlakken met de school. Of zoals ons schoollied het
zo mooi zegt „Wij doen hier heel veel samen op
school en in de buurt. Zo vormen wij een eenheid die nog steeds voortduurt. Ons kleine fijne
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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

De Ratelaar - September 2011 - Pagina 22

Uit de oude doos
In het boekje “Het verleden herschreven” door Willem
Terwel kwam ik het volgende waargebeurde verhaal
tegen.
Toch wel treffend, je leest van inbraken op de Beemte, en straffen ho maar.
En ‟s avonds komen bij een borreltje de verhalen los.
Vrögger ja, toen was ‟t wel anders, toen wiss‟n ze dur
wel weg mee, nou lees dan het volgende.

Vriend Jan is veiligheidshalve zolang buiten de poort
blijven wachten als Berend de vellen in klinkende
munt omzet.
Ook de schapen van Jochum Lubbers uit Garderen
hebben het moeten ontgelden.
Zes stuks vellen te Nijkerk verkocht geven een batig
saldo van 4 gulden en 4 stuivers.
Bij het schaapsschot van Dries Aartsen onder Hattem
gaat het wat moeilijker.
DE STROOPTOCHT VAN BEREND GERRITS.
De deur is hier blijkbaar beter afgesloten, maar Jan
Onder de vele door het Hof van Gelderland behandel- breekt een gat door het strodak en vier vellen is het
de strafzaken komt ook het proces voor tegen Berend resultaat.
Gerrits in 1718.
Deze manier van in breken is blijkbaar goed bevallen,
Deze Vaassenaar van ongeveer 22 jaar is geboren in want middenwinter 1717 verdwijnen er drie schapen
de buurtschap Hafkamp omtrent de ,,Eendenkooy“.
uit het schot van Warner, wonende op de Ankelaar
Hij blijkt zich gespecialiseerd te hebben in het stelen onder Apeldoorn, ook hier vindt de entree plaats via
van schapen waarbij het dan in hoofdzaak om de vel- het dak.
len te doen is geweest.
Acht stuivers het stuk brengen de vellen op als ze in
Aanvankelijk heeft hij als knecht gewerkt bij Aalbert
Deventer aan de man worden gebracht.
Wolberts in het Vaassensebroek en daar blijkbaar de Verder is er nog een vrouwmens, Aaltje genaamd,
eerste schreden gezet op het slechte pad.
wonende te Wenum, het slachtoffer geworden.
Bij zijn werkgever heeft hij zich ,,ontfermd” over een Hier is een hamel uit het schot gestolen en ten huize
psalmboek met zilver beslag en ongeveer 3 gulden
van Berend geslacht.
aan contanten. Het psalmboek is door hem in Deven- Het Hof is van mening dat één en ander strekt tot,,
ter in de lommerd gebracht.
storinge van de publycgue securiteyt ende in een land
Een en ander is de oorzaak geweest dat de arbeidsvan justitie ten hoogste strafbaar”.
overeenkomst met baas Aalbert werd verbroken.
Zij oordeelt,, dat de gevangenen zullen worden geSindsdien heeft hij er zijn professie van gemaakt
bracht der plaetse daer men gewoon is criminele exemet ,,schoyen en bedelen” in zijn onderhoud te voor- cutie te doen en aldaar omhangen met een schaapszien.
vel met de koorde aan sijn hals gestraft te worden
Hiertoe heeft hij zich van de medewerking voorzien
dat de dood er op volgt, en vandaar verbraght nae de
van een compagnon die hij omschrijft met de volgen- galgenbergh om aldaar in een keten te blijven hande woorden : ,,een vreemde kerel Jan genaemd.”
gen, anderen ten afschuwelijcken exempel.
Arnhem 12 April 1718
Hierna gaat het tweetal op pad.
Op donderdag avond 10 Februari 1718 arriveert het
Bron: Criminele processen voor het Hof, inv. Nr. 539.
duo bij het schaapsschot van Jan maassen.
Genoemde Jan woont op het erve den Dalen in de
Aôrnd
buurtschap Appel onder het ampt van Nijkerk.
De entree is nogal gemakkelijk, de deur van het schot
is met een,, pinne”toegemaakt, derhalve geen problemen om vijf schapen buit te maken.
De verdere werkzaamheden vinden meteen voortgang.
Jan snijdt de schapen met een mes de kop af en berend toont zich erg bedreven in het afstropen van de
vellen.
Met de vijf schapenvellen nemen zij de benen en maken de buit in Amersfoort te gelde.
Maar dit is niet hun enige prestatie, want het proces
geeft ook nog bijzonderheden over vroegere expedities van het tweetal.
Omtrent kerstmis 1717 hebben zij het schaapsschot
van Liefert Lubbers uit Heerde met een bezoek vereerd.
Ook hier een deur met een,, pinne” weer vijf schapen
en met de vijfvellen naar Hattem om ze daar te verkopen.
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Kerkdiensten Wilhelminakerk
Diensten in september en oktober 2011
4 september 10.00 uur:
11 september 10.00 uur:

18 september
25 september
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober

10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:

dienst met ds. Muller,
Avondmaalviering
dienst met ds.Muller en
Mw.J.Al, Startzondag,bevestiging
Ambtsdragers.Gezamenlijk ontbijt
vanaf 9.00 uur.
dienst met ds. Ter Avest
dienst met ds.Muller
dienst met ds.Muller,Israelzondag
dienst met ds. V.Vreeswijk
dienst met ds.Faassen
dienst met ds.Esveldt
dienst met ds. De Greef

Beemterweg 7
Beemte

U bent van harte welkom tijdens deze diensten!!
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk.

Kerkdiensten Antoniuskerk

Zondag 4 september
Zaterdag 10 september
Zondag 18 september
Zaterdag 24 september

Eucharistieviering met pastor J. Peeters en het Antoniuskoor
Woord en Communieviering met pastor R. Pragt en het koor Inbetween
Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor
gezinsviering met pastor W. Rekveld en het kinderkoor Flitz

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
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Uitslagen competities
aantal Gem.
Speler
wedstr
1P.
W.Bouwmeester
45
1.60
G.Wijnbergen
45
1.30
J.Broekhuis
45
1.75
A.Velthoen
45
1.36
E.Bellert
45
1.22
B.Koller
45
1.24
A.Doppenberg
45
1.23
J.Bakker
45
1.34
J.vd Heuvel
45
1.21
H.Koller
45
1.11
H.Kieskamp jr
45
1.02
L.Veldhuis
45
1.04
H.homan
45
0.96
H.Kieskamp sr
45
0.75
P.v Voorst
45
0.71
M.v.Binsbergen
45
1.00

Gem.
2P,
1.52
1.38
1.59
1.60
1.27
1.18
1.35
1.35
1.20
1.07
1.06
1.11
0.81
0.76
0.74
0.87

hoogste
Te maken
Gem. Punten puntenHoogste partij caramb.
3e per totaal serie gem. 4de per groep
3P,
1.67
18
46
14
2.50
50
A
1.48
20
49
10
3.67
47
1.75
16
50
18
2.79
53
1.46
6
35
9
2.20
50
1.29
18
52
11
1.71
41
B
1.26
16
44
12
1.86
41
1.33
19
49
11
2.16
44
1.29
7
35
12
1.57
44
1.22
10
50
10
2.05
41
C
1.09
16
32
8
1.52
35
1.19
17
41
8
2.06
38
1.16
17
57
13
1.67
38
0.88
14
48
8
1.24
31
D
0.77
10
34
6
1.38
29
0.90
16
40
9
1.38
31
0.95
20
58
7
1.32
33

De periode kampioenen zijn:

Groep A
G.Wijnbergen met 20 punten
Groep B
A.Doppenberg met 19 punten
Groep C
H.Kieskamp jr en L Veldhuis ieder met 17 punten
Groep D
M.v Binsbergen met 20 punten
Het gemiddelde is verdubbeld door G.Wijnbergen met 3.67

Eerste steenlegging
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Dro
Dro
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Het weer in de Beemte..
Voor de meeste mensen is de vakantie al weer achter de rug en is het weer werken geblazen. Wie de vakantie in
Nederland heeft doorgebracht heeft ongetwijfeld hinder gehad van het natte weer van de laatste tijd. Er leek wel
geen eind aan te komen. Alle neerslag tekort van 2011 is wel weggewerkt. De voorspellingen van de komende weken zien er beter uit. Voor de zonaanbidders onder ons is dit goed nieuws, echter te veel zon is voor ons lichaam
ook niet goed !
Wat is zonkracht eigenlijk
De zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette
straling (UV) in het zonlicht die de aarde bereikt. Het UVzonlicht neemt toe naarmate de zon hoger staat en varieert
met de seizoenen en het moment van de dag. De temperatuur
heeft geen invloed: op een koele zonnige dag kan de zonkracht
even sterk of sterker zijn dan op een warme dag. Wel is de
hoeveelheid UV afhankelijk van wolken, vocht of stof in de atmosfeer en van de hoeveelheid ozon. De ozonlaag op grote
hoogte in de atmosfeer beschermt het aardoppervlak tegen UV.
De hoeveelheid UV wordt uitgedrukt in de zonkracht, een UVindex die in Nederland kan variëren van 0, wanneer er geen UV
is tot 10 voor de maximale hoeveelheid UV-zonlicht. In landen
dichter bij de evenaar en in de bergen kan de zonkracht een
waarde van 15 of hoger halen. Bij een lage zonkracht (0-4) verbrandt de huid minder snel dan bij een hoge zonkracht (7-10
en hoger). De zonkracht hangt ook af van de hoeveelheid bewolking: op een zonnige dag is er meer UV-zonlicht dan wanneer er bewolking is.

Zonkracht 7 of 8 is de sterkste zonkracht die in ons land mogelijk is

De schaal van de zonkracht van het KNMI
In de tabel van de zonkracht is globaal aangegeven hoe lang de huid van een gemiddelde Nederlander midden op de dag zon kan verdragen.
Voor wie snel verbrandt is de tijd korter, voor
wie van nature een getinte huid heeft langer. De
vermelde tijd geeft aan na hoeveel minuten een
onbeschermde huid zoveel UV heeft gekregen
dat deze na 8 tot 24 uur rood kleurt. Dat is het maximum voor
wie verstandig wil zonnen.

NEERSLAG GEMIDDELDEN VAN NEDERLAND
In de kaart "som neerslag" worden de neerslagsommen zoals gemeten op de KNMI-neerslagstations gepresenteerd. De aftappingen vinden eenmaal daags plaats om 08.00
uur UT (09.00 uur lokale tijd in de winter, 10.00 uur lokale tijd
in de zomer).Waarnemers geven deze gegevens zo spoedig
mogelijk telefonisch door via een automatisch voice-response
systeem (IRIS). Het aantal stations waarop de kaart is gebaseerd wisselt van dag tot dag. Dit komt omdat niet altijd van de stations
alle dagelijkse neerslagsommen beschikbaar zijn. Uitdrukkelijk wordt
gesteld dat het hier gaat om voorlopige gegevens. De kaart kan alleen
gebruikt worden om een globale indruk te verkrijgen van de verdeling
van de neerslag over Nederland. Definitieve (gevalideerde) neerslagsommen van de KNMI-neerslagstations worden gepubliceerd in het door het
KNMI uitgegeven “Maandoverzicht neerslag en verdamping in Nederland
(MONV).
Meteobeemte @peppelenbos.info
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Dorpsplan
HET DORPSPLAN
U zult zich afvragen hoe staat het daarmee?
Uiteraard is de vakantietijd niet een periode waarin je voortdurend met het Dorpsplan bezig
bent, maar we zitten niet stil en we dat zijn de werkgroepleden en de projectleider.
Maar we kunnen nog wel versterking gebruiken voor de drie werkgroepen: wonen-infrastuctuur
en verenigingen, jeugd en algemene voorzieningen.
Met andere woorden BEEMTE-BROEKLAND HEEFT U NODIG!
Laat het niet aan anderen over maar denk en werk ook mee aan de toekomst van
Beemte-Broekland.
U zult zien hoe leuk dat is !!
Inmiddels hebben we een overleg gehad op 10 augustus. Daar waren onze buren van WenumWiesel uitgenodigd om hun ervaringen te vertellen over de ontwikkeling van hun Dorpsplan.
Vooral welke valkuilen zij zijn tegengekomen. Leerzaam en nuttig!
Afgesproken is om wat meer samen te werken en van elkaars ervaringen gebruik te maken.
Wij liggen nog steeds op schema en de verwachting is dus dat de werkgroepen voor het einde
van het jaar met hun voorstellen zullen komen, zodat de projectleider het plan kan gaan schrijven, waarna het in het voorjaar (maart-april 2012) als een concept kan worden gepresenteerd
aan de bewoners van Beemte-Broekland, die er dan nog hun mening over kunnen geven.
Wordt vervolgd.
Jan Vegter

Zijactief de Vecht
Na de zomervakantie, waarin we elkaar konden ontmoeten tijdens wandelingen en fietstochten, beginnen we op woensdag 14 September weer met onze eerste ledenavond.
Voor deze avond hebben we mevr. Tineke van Dalen uitgenodigd, ze komt uit de Wijk. Tineke staat op markten en haar specialiteit is noten en zuidvruchten.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie vertelt ze over het land van herkomst, de kenmerken, groeiwijze en verwerking ervan. Het oogsten van de noten is zeer arbeidsintensief.
Het is overwegend handwerk. De meeste noten groeien aan de boom, alleen de pinda groeit
onder de grond.
Maar dat is nog niet alles, ze heeft beloofd iets lekkers mee te brengen bij de koffie en zal
hapjes maken. Dat wordt smullen!!!
Tevens is er gelegenheid om noten en zuidvruchten te proeven en te kopen.
Het zal vast een leuke avond worden, dus komt u allen!
Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur. Introducés zijn welkom.
Meer info en foto's op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief.
Groetjes Janny.
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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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Spelletjes
Ballonrace





Lange draden.
Ballonnen.
Rietjes.
Plakband

Neem het draad en steek dat door het rietje. Dan knoop je het draad aan
een kast. (of ander meubel dat tegen een muur staat.) Je gaat naar de
andere kant van de kamer en je knoopt het touw daar aan een ander
meubel.
Dit doe je 2 keer als je een wedstrijd wilt houden.
Ieder blaast de ballon op en maakt die vast met een stukje plakband aan
het rietje. (leg in de ballon geen knoop)
Tel nu van 3 tot 0 af en laat op 0 de ballon los.
Welke ballon is het verst geraakt? Die heeft gewonnen!
Probeer telkens zo snel mogelijk de ballon aan de andere kant te krijgen.
Komt de ballon niet direct aan dan moet je de ballon nog een keer
opblazen.

Balvangspel lege flacon
Wat heb je nodig:




Melk/wasmiddelfles.
Plakband.
Schaar.

Van oude melk/wasmiddel verpakkingen kun je een leuk vangspel maken.
Vooral van de grotere verpakkingen met een handvat eraan. Je knipt of snijdt de
onderkant van de fles af. De rand kan een beetje scherp zijn en het makkelijkste
is om daar gekleurd plakband overheen te plakken. Als je een paar kleuren
plakband hebt, kun je zo een aantal lagen maken waardoor je vangnet er
prachtig gekleurd uit gaat zien.
Nu kun je bijvoorbeeld een tennisbal erbij pakken en proberen de bal steeds te
vangen in je vangfles.
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Het Kippenhoknieuws
Het Kippenhok.
Het nieuwe seizoen komt er aan en alles gaat weer beginnen. Ook de school begint weer en of
je dat nu wel of niet leuk vind. Wat altijd leuk is , is elkaar na school weer te zien in het Kippenhok. Vooral voor iedereen die de basisschool heeft verlaten en het op een nieuwe school
gaan proberen, is het leuk jou vrienden en vriendinnen van afgelopen jaar weer te zien.
Dit kan in het Kippenhok.
Elke vrijdagavond van 19:00 – 21:00 uur kun je terecht in de ruimte achter de gymzaal van
Ons Huus. Onze jongens en meiden van Don Bosco zorgen dat de deur open is en dat je er in
kunt. Als je het leuk vind bedenken we samen allerlei activiteiten, maar mocht je lekker willen
kletsen of een balletje trappen is dat natuurlijk ook goed.

Ben je tussen de 10 en 14 jaar, ben je van harte welkom.
We starten 9 september, vanaf 19:00 uur met een leuke
opening van onze nieuwe ruimte.
Vind je het leuk om het Kippenhok te openen en een leuke plek te bieden voor je buurtgenoten? En ben je tussen de 16 en 25 jaar, dan ben je ook welkom in het Kippenhok als vrijwillig
(st)er. Het mogelijk maken van het Kippenhok zal in de toekomst vooral in handen liggen van
jongeren uit de Beemte zelf. Daarom hopen we dat we het komende seizoen hulp krijgen van
jonge mensen uit de Beemte die wat willen betekenen voor hun buurtgenoten. (ook maatschappelijke stages en reguliere stages zijn mogelijk).
Heb je interesse of wil je wat vragen dan kun je met mij in contact komen door te bellen of te
mailen.
Marcel Berends, 06 51718431 of berends.m@donbosco.nl
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Bushokje midden in het land???
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