
De Ratelaar - April 2012 - Pagina 1 
 

April 2012  

 De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   

 

50-plus-reis, 
 datum gewijzigd, 

zie pagina  21 

Dorpsplan ver-

gadering, zie pa-
gina 5 

Streekblad voor Beemte Broekland 



De Ratelaar - April 2012 - Pagina 2 
 

PCBS “Beemte” 

 

 

 

Groep 1, 2 en 3 
 

 
Wij zijn met onze groep aan het werk over ziek zijn en beter worden. 

Iedereen die zich niet zo lekker voelt kan bij onze dokters een afspraak 

maken. 
 

 
 

 
U wordt helemaal  

nagekeken en krijgt  
een receptje mee. 

Dit receptje kunt u bij  
apotheek “de Beemte”  

ophalen. 
 

 
 

 

 
We hebben onze knuffels een verbandje aangelegd en op de knuffels ook 

veel pleisters geplakt. 
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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 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 

Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 

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

Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 

Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 

Tel.: 055-3660287 

E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 

Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 

Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121524    E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een gratis telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen 

voor het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 8.00 

tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055 -3231261 

Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 

Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 

Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 

Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055 -3014013 

Agenda 2012 

Dorpsplan 29 maart 

50 plus reis 6 juni 
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B. Schipper Apeldoorn BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

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

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 

De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezon-

den stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© Copyright 2011-2012: De Ratelaar 

 PCBS “Beemte”       Pagina:  2 

 

 Van de redactie       Pagina:   9 

 

 Buurt– Belangen vereniging Beemte Broekland Pagina:  11 

 

 Oranjevereniging Beemte Broekland   Pagina:  13 

 

 Seniorensoos       Pagina:  15 

 

 Luisteren en Zingen in Noord    Pagina:  17 

 

 Preventie woninginbraak      Pagina:  19 

 

 50-plus-reis       Pagina:  21 

 

 ZijActief de Vecht      Pagina:  23 

 

 Kerkdiensten        Pagina:  25 

 

 Wie kent wie?       Pagina:  27 

 

 Voor de jeugd       Pagina:  29 

 

 Paasvuur 2012       Pagina:  31 
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B. FIETS   

 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 

 

LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF 

 

FA. BOVENDORP 
 

Maïs zaaien. 

Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien. 

Mest en mengmest verspreiden.  
Inkuilen met doseerwagens. 

Egaliseren en slootgraven. 
Verhuur van kranen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beemterweg 25 Beemte 

Tel: 055-3121314 

 06-52923530 

BGG: 055-5211313 

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

 

 

Feestje? 
 

BEL DE BARBEQUE SPECIALIST 

VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND 

 

Bel:   Jos Boerkamp 

 055-3121582 

 055-5334590 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

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

De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

Beste Lezers, 

 

Als alles goed gaat dan ziet De Ratelaar van april er een beetje anders uit, mooier denkt 

de redactie. De nietjes gaan nu door de rug van het blad en niet meer zoals vroeger door 

de voorkant naar achteren. Dat betekent wel dat De Ratelaar op A3 formaat gedrukt moet 

worden en het aantal pagina´s door vier deelbaar moet zijn. Nou dat zal mogelijk in de 

toekomst nog wel eens problemen opleveren, want ja dan moet er wel precies genoeg ko-

pij binnen komen, of de redactie moet beslissen om aangeleverde stukjes in een volgende 

Ratelaar te plaatsen. De redactie doet in ieder geval haar best om al deze nieuwigheden 

zo goed moegelijk te vervolgen en te begeleiden. 

 

Het bestuur van de Buurt– Belangenvereniging Beemte Broekland doet een oproep aan 

allen die karakteristiek fotomateriaal van of over Beemte Broekland in hun bezit hebben 

dit kenbaar te maken bij het bestuur. Ook als u iemand kent, die iemand weet via een 

kennis van de familie, laat het de BBvBB weten. Ze kunnen het mogelijkerwijs gebruiken 

voor het Jubileumboek en anders geven ze het wel door aan de redactie van De Ratelaar, 

die tuk is op oude foto´s en ansichtkaarten van Beemte Broekland. 

 

De redactie is verheugd dat ze er een nieuwe adverteerder bij heeft. Zo houden we brood 

op de plank. Tandartsenpraktijk “Tandcare” nodigt u uit gevolg te geven aan de oproep 

die zij doet in de advertentie (zie achterblad). 

 

Let u ook even op de datum voor de 50-plus-reis, die is namelijk veranderd naar woens-

dag 6 juni. 

 

Als laatste moet toch nog weer even opgemerkt worden dat de kopijinbreng van de ver-

schillende verenigingen weer aan het teruglopen is. De redactie hoopt dat dit een tijdelijk 

verschijnsel is en er de volgende maand weer volop kopij binnenstroomt. 

  

Veel leesplezier toegewenst met deze Ratelaar. 

 

Namens de redactie, 

Siep Woudstra 

 

2012 Week 

27,28 Maart 13 

1,2  Mei 18 

29,30 Mei 22 

3,4 Juli 27 

28,29 Aug. 35 

2,3 Okt. 40 

1,2 Nov. 44 

27,28 Nov. 48 

2013   

30,31 Jan. 5 
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Dealer van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenumseweg 39  

7345 DE WENUM WIESEL 

 

Tel: 055-3121286 

Fax: 055-3122200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Winkelcentrum “Kerschoten” 

  Mercatorplein 34 

  Apeldoorn 

  Tel: 055-5215865 
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

 

Met nog vier bestuursleden, kwamen wij begin maart weer bij elkaar. Helaas neemt het aan-

tal bestuursleden verder af, terwijl de taken toenemen. Wij hebben al verschillende keren een 

oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, maar dat zullen we deze keer niet doen. Maar 

mocht u de buurt en de belangen aangaan van Beemte-Broekland, kom dan eens aan bij een 

bestuursvergadering! 

 

In het laatst verschenen ledenblad van de Rabobank, staat een prachtig artikel over Beemte-

Broekland, wat in samenspraak met de Buurt en Belangenvereniging is geschreven. Echte 

promotie voor ons mooie gebied. 

 

In de tweede helft van 2011, heeft uw een brief gehad van de gemeente Apeldoorn, over de 

toekomstagenda. Daarin werd gevraagd, hoe u dacht over een verscheidenheid van onder-

werpen. Deze zijn nu zover uitgewerkt, dat deze op 14 maart, met de vertegenwoordigers 

van de dorpen wordt besproken. Veel van wat door u is aangegeven, komt trouwens terug in 

het Dorpsplan. In het volgende nummer van de Ratelaar zullen wij er meer over publiceren. 

 

De jaarvergadering is achter de 

rug, en alle jaarstukken, waren in 

orde. Wij moeten deze nu naar de 

gemeente sturen, als verantwoor-

ding voor de subsidie, die wij van 

de gemeente ontvangen. 

 

In 2012, hebben we geld gereser-

veerd, voor het 50 jarig jubileum 

en een aantal activiteiten in 

Beemte-Broekland.  

 

Het jubileum is gepland op 22 ju-

ni, waarbij ook het definitieve 

Dorpsplan gepresenteerd zal wor-

den. Meer over het programma in 

de volgende Ratelaar. 

 

Voor het jubileum wordt gewerkt 

aan het jubileum fotoboek.  

 

 

Heeft u nog foto’s van nu of vroeger in bezit, die karakteristiek zijn voor Beemte -

Broekland, laat het ons weten. 

 

( Jan Vegter, 055-5418067) 

Afscheid van Nelly Koenen, penningmeester. 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

       

 

Ledenvergadering 2012 

 

Op 16 februari jl. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats. Tij-

dens deze vergadering werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en werd vooruit-

gekeken naar het feest in 2012. Het programma werd bekend gemaakt. 

 

Tijdens de rondvraag was er voldoende ruimte voor de aanwezige leden om hun 

vragen te kunnen stellen en hun opmerkingen en suggesties te kunnen uiten. 

De vragen en suggesties van de leden zijn voor ons als bestuur altijd erg nuttig en 

geven ons een goede indruk van wat er speelt onder de betrokken leden. 

 

Een belangrijk onderdeel van de ledenvergadering was dit jaar het aftreden van Gra-

dus van Lohuizen. Hij is zestien jaar bestuurslid geweest, waarvan 14 jaar als voor-

zitter. Als voorzitter heeft hij, doordat hij (noodgedwongen) vele taken op zich heeft 

genomen veel voor de OVBB betekend. Uiteraard is hij benoemd tot erelid. 

 

Ronald Ganzevles heeft Gradus opgevolgd als voorzitter. Verder was Erik Langenbach 

aftredend, maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld en zal binnen de OVBB penning-

meester blijven. Daarnaast was er ook dit jaar een nieuw kandidaat bestuurslid. Tom 

Hopman zal het bestuur komen versterken.  

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond op gezellige wijze 

voortgezet.  

 

Het bestuur van de OVBB. 

Oranjeoptocht in een ver verleden. 
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SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

 

In februari hebben we een gezellige middag gehad met de soosleden. 

Als gast hadden we meneer Hietbrink uit Epse. 

Hietbrink is beheerder van het ooievaarsdorp in Gorssel. 

In 1981 waren ze begonnen met 5 vrouwtjes en 5 mannetjes ooievaars in het ooievaarsdorp. 

Er werd 15 tot 20 nesten gemaakt van  zo’n  7-8 meter  hoog ,met op de bodem paardenmest en 

plaggen gras. De opstaande pennen langs de rand werden gemaakt van fruitbomentakken. En 

werden er steeds meer ooievaars geplaatst. Zo was het dorp na enkele jaren al druk bewoond met 

ooievaars. 

Veelal komen er vier jongen in een nest,als ze niet genoeg voedsel kunnen vinden voor alle vier 

dan gooien ze twee jongen overboord en die gaan dood. 

Ooievaars worden 25 tot 30 jaar oud, Nu zijn er nog drie paar in het ooievaarsdorp. 

In heel Nederland zijn nog zo’n zevenhonderd paar ooievaars,waarvan er veel in de omgeving van 

Voorst. 

Zo zijn we heel veel wijzer geworden over het leven van de ooievaar en het ooievaarsdorp in 

Gorssel. 

Na de pauze ging meneer Hietbrink nog een quiz met ons doen. Hij had allemaal vragen over de 

natuur,die wij moesten beantwoorden. 

Het was een interessante en gezellige middag. 

 

Maart was weer eens de middag van het spel. 

Na de koffie met wat lekkers er bij en gezellig bijpraten met z’n allen,werden de bingoplankjes 

weer  rond gedeeld en gingen we gezellig bingo spelen. 

Bep had weer gezorgd voor een mooie prijzentafel,die nog werd aangevuld door de beheerders. 

Het was weer een leuke middag. 

 

Dinsdag 3 april is de volgende soosmiddag. 

De gewonnen prijzen van de bingo. 
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K.S.A. 
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN 

 
 

SOFTWARE VOOR MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF 

 

zoals:  voordelen: 

FAKTUREREN EENVOUDIGE BEDIENING 

BOEKHOUDING OP MAAT GEMAAKT NAAR 

ADRESSEN  UW EIGEN WENSEN 

LABELS ENZ. VOORDELIG IN PRIJS 

 

 

BEL VOOR GRATIS INFO OF DEMO 

R. KOETSIER, HOLHORSTWEG 9  

TEL:055-3121457 

 

Site: www.koetswerk.nl 

In– en Verkoop gebruikte auto’s 

 

 Elke auto wordt afgeleverd met nieuwe 

of recente A.P.K. keuring. 

 Elke auto wordt afgeleverd met 10.000 

km beurt. 

 Inruil mogelijk. 

 

 Broeklanderweg 41,  

 7341 PL Beemte Broekland (Apeldoorn) 

 

 Tel  :  055-3120326  

 Mob  : 06-20517022 

 Fax  :  055-3120327 

 E-mail: info@vos-autos.nl 

 I-net  : www.vos-autos.nl 

v.o.f. 
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“Luisteren en zingen in Noord”  
ORGELBESPELING EN SAMENZANG IN DE WILHELMINAKERK 

  
 

 Woensdag 28 maart 2012  
Aanvang 19.30 UUR 

 

 

 

 KOM LUISTEREN NAAR EN ZING MEE MET ONS 
 MONUMENTALE BÄTZ-WITTE ORGEL UIT 1872 
 
 

Orgel: Wim Brinkman 
 

 

PLAATS:  WILHELMINAKERK 
             BEEMTERWEG  7 

                   BEEMTE-BROEKLAND 
 

 
TOEGANG EN KOPJE KOFFIE/THEE IN DE PAUZE GRATIS 

 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
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Preventie woninginbraak 

 

Niet in mijn huis!! 

 

Het aantal woninginbraken is toegenomen. Helaas is dat niet alleen een probleem dat zich 

in Apeldoorn voordoet, ook in steden en dorpen om ons heen slaat het dievengilde vaker 

toe. 

 

Voor wie het heeft meegemaakt, zorgt woninginbraak voor een gevoel van onveiligheid. En 

het betekent overlast door rommel, schade aan spullen, verlies van dierbare goederen en 

extra kosten voor het vervangen van gestolen voorwerpen. Maar het brutale binnendringen 

van de eigen woning, veroorzaakt waarschijnlijk het meeste leed. 

 

Team THOR 

De gemeente en de politie zijn allebei betrokken bij de bestrijding van deze vorm van crimi-

naliteit. Onder andere door helingbestrijding, de registratie van gestolen goederen en de 

registratie van de handel in tweede handsgoederen. Maar ook met de inzet van het team 

Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte. 

In 2011 hebben twee preventieadviseurs 260 woningen in Apeldoorn bezocht om gratis pre-

ventieadvies te geven. Alle Apeldoornse inwoners kunnen een gratis advies aanvragen (e-

mailadres Thor@apeldoorn.nl) 

U kunt als bewoner ook nu al alert zijn en maatregelen nemen om het inbrekers zo moeilijk 

mogelijk te maken. Er is al een aardig lijstje samengesteld: 

 

Anti-inbraak tips 

Investeer in goede sloten, buitenverlichting en eventueel een professioneel alarmsysteem. 

Sluit altijd alle ramen en deuren, zelfs op de bovenste verdieping. 

Zorg dat uw woning tijdens uw afwezigheid er bewoond uit ziet. Laat ’s avonds licht bran-

den, gebruik tijdens vakanties een tijdschakelaar voor uw verlichting. 

Bewaar geen sleutels onder de deurmat of plantenpot voor ‘bekende’ bezoekers.  

Maak kennis met uw buren en vraag hen een oogje in het zeil te houden tijdens vakanties. 

Plak geen ‘ik ben even weg’ briefje op de deur. 

Laat geen spullen bij het huis staan die inbrekers helpen binnen te dringen, zoals ladders, 

afvalcontainers en tuinmeubilair. 

Sluit ook de garagepoort. 

Zet geen verpakkingsmateriaal van nieuwe apparatuur als herkenbare dozen bij het papier-

afval. Vouw de dozen op of breng ze direct zelf naar de papiercontainers. 

 

Bewaar niet te veel geld in huis, verspreid uw kostbaarheden over ongewone opbergplaat-

sen. 

Laat uw handtas, portemonnee, laptop, gsm en sleutels niet op tafel of in het zicht liggen. 

Hang autosleutels niet zichtbaar aan een haakje. 

Gebruik een extra tijdschakelaar op de eerste verdieping tijdens uw vakantie, dat versterkt 

het idee dat er iemand thuis is. 

Maak pas melding van uw vakantie via Twitter, MySpace, weblog, Hyves en Facebook na 

terugkomst. Criminelen lezen ook op internet. 

Wees voorzichtig met uw afwezigheidbericht op voicemail of in uw e-mailprogramma. 

 

Tenslotte: een inbreker steelt spullen om deze weer te kunnen verkopen. Dat is zijn inkom-

stenbron. Werk daar niet aan mee. Goederen die heel goedkoop worden aangeboden, op 

straat of via internet, zijn mogelijk van diefstal afkomstig. Door de afzetmarkt in stand te 

houden, blijft het voor de dief winstgevend om in te breken. 
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505050---plusplusplus---reis (wijziging)reis (wijziging)reis (wijziging)   

 
Aankondiging 50-plus-reis 
 
 
De locatie waar we naar toe gaan is volgeboekt op 22 mei. 

Het lijkt toch zeer de moeite waard om deze locatie te bezoe-

ken. 

Daarom wijzigen wij de datum in woensdag 6 juni a.s. 
Met de kans op nog mooier weer…  

Wij hopen op veel aanmeldingen!! 

 

Staat u al bij ons op de lijst van voorgaande jaren? 

Dan komt er in april/mei iemand bij u aan de deur vragen of u ook dit jaar 

weer mee gaat. 

 

Natuurlijk kan iedereen (ook die niet op onze lijsten staan) zich opgeven 

bij onderstaande personen.  

 

Kom ons vergezellen op deze altijd weer geslaagde dag. 

Iedereen is welkom!  

 

Annet de Haan  055-3122314 

Nanda van Welie  055-3231759 

De één vond hem dapper 

De ander zegt: het is voorbij 

Een ander zwijgt stilletjes 

Weer een ander denkt: was hij er nog maar bij. 

 

Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij met zijn ziekte 

omging, hebben wij afscheid genomen van mijn levenslustige man en sterke vader 

 

   Reinder Wouter Johan van Weenum 

 

 * Beemte, 3 augustus 1929     † Apeldoorn, 3 februari 2012 

 

      Sietske van Weenum-Haagma 

      Wolter 

 

Correspondentieadres: 

Meibloem 13 

7322 TM Apeldoorn 
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Dorpshuis “Ons Huus” Beemte 
 

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

 
Verhuur van vergaderruimtes. 

 
Thema avonden, bedrijfsfeesten en familiefeesten. 

 

Warme en koude buffetten. 
 

Bioscoopavonden met hapjes en drankjes vanaf ± 40 personen 
reservering gewenst. 

 
Cafetaria en catering. 

 
Kortom alles wat u wenst proberen wij voor u in te vullen. 

Voor een feest, groot of klein, moet u bij Jan & Mini in “Ons Huus” zijn. 
 

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

 

Isolatieglas 
Enkel glas 
Spiegels 

Schilderwerken 
 

 

 

 

   Dhr. H. Vollering 

 

 

 

Zevenhuizenseweg 8 

7322 HC Apeldoorn 

Tel: 055-3600425 

Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 

 

Advertentietarieven  

 

 
 Per jaar: 
 Hele pagina €135  (18,5 bij 26 cm) 

 Halve pagina  €75 (18,5 bij 12,5 cm) 

 Kwart pagina €40 (9,0 bij 12,5 cm) 

 

 De Ratelaar verschijnt 10 maal per jaar. 

 Elke maand met uitzondering van januari en 

 augustus. 

 

  

Hier had uw advertentie kunnen staan. 

 



De Ratelaar - April 2012 - Pagina 23 
 

Zijactief de Vecht 

De ledenavond van April staat in 

het teken van ontspanning! 

Voor de avond van 25 april heb-

ben we de cabaretgroep Pandora 

uitgenodigd. 

Deze groep bestaat uit 12 vrou-

wen. 

Op 12 september 1962 is in 

Apeldoorn de vrouwentoneel-

groep Pandora opgericht, maar 

pas sinds 1991 heeft deze groep 

zich toegelegd op cabaret. 

Ze hebben in deze 20 jaar 7 

aretprogramma’s gemaakt en 

met succes, zoals blijkt uit de 

vele aanvragen die ze krijgen en 

die ze door tijdgebrek helaas niet 

allemaal kunnen honoreren. 

Om die 20 jaar cabaret feestelijk te vieren, hebben ze besloten om een compilatie te maken van de 

succesnummers uit de vorige zeven programma’s onder de naam ,,Het geheim van Pandora" 

Zoals u waarschijnlijk bekend is, gaat het programma altijd over vrouwen en de dingen waar zij tegen-

aan lopen. 

In ,,Het geheim van Pandora" komt o.a. terug  De Miss Omaverkiezing  

en ook de Korsetblues doet het altijd nog goed. Het leek ons een leuke groep met een leuk program-

ma en we laten ons verrassen. 

Zoals gewoonlijk begint de avond om 20 uur en om 19.45 is er koffie/thee.  Locatie de Groot. 

Neem gerust iemand mee, hoe meer vrouwen, hoe meer vreugd.  

Dit is tevens de laatste ledenavond voor de vakantieperiode. De activiteitenlijst voor de zomer houd u 

nog te goed. Dit en meer kunt u ook vinden op www.de-vecht.nl 

Groetjes Janny. 

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam's Kleding-

actie in de Vecht en steun Cordaid Mensen in Nood! 

 

Op donderdag 12 april en vrijdag 13 april vindt in De Vecht de kledinginza-

melactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw 

goede en nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het 

volgende adres: R.K. H. ANTONIUSKERK, KERKSTRAAT 32, DE VECHT 

 

De kerk is open van 9 tot 6 uur op donderdag en vrijdag  

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een 

aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking 

geleerd om zich te wapenen tegen de droogte.  

Voor meer informatie over Sam's kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op 

www.samskledingactie.nl. 
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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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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Goede vrijdag  6 april de goede vrijdag viering om 19.00 uur met pastor Brylak. 

Zondag  8 april paasviering met pastor D. Brylak en W. Vroom en het koor Inbetween.  
s`Morgens om 9.00 uur aansluitend het paasontbijt in de M F ruimte van de school. U bent van harte 
welkom  voor het ontbijt wel even opgeven tot 4 april   tel: o6-27380860 

 
2e paasdag om 11.00 in de Martinuskerk in Twello de viering ter gelegenheid van het 12.5 jarig 
priesterjubileum van pastor W Rekveld 
Zaterdag  14 april eucharistie viering met pastor W Rekveld en het Antoniuskoor  
Zondag  22 april  woord en communieviering met pastor D Brylak en het Antoniuskoor 
Zaterdag  28 april Eucharistieviering met pastor J Peeters 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  

Diensten in de Wilhelminakerk in februari en maart 2012 
        

01 april           10.00 uur:  Palmzondag, Kerk & schooldienst                              
                   Met mmv Beatrixschool 

06 april           10.00 uur:  Goede Vrijdag,avondmaalsviering  met         
                                          Ds. Sjoerd Muller 
08 april           10.00 uur:  1e Paasdag, dienst met ds. Sjoerd 
                                         Muller mmv solist Jan Stolk 
15 april           10.00 uur:  dienst met mw. Jolanda Al-van Holst 
22 april           10.00 uur:  dienst met ds. Meijer 
29 april           10.00 uur:  dienst met ds. Sjoerd Muller 

06 mei            10.00 uur:  dienst met ds. Roodenburg 
                                         
U bent van harte welkom tijdens deze diensten. 
Voor de jongsten is er een oppas aanwezig. 
De wat oudere kinderen kunnen naar Zondagschool/Kindernevendienst. 
 

U kunt ons ook vinden op www.wilhelminakerk.com 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk. 

Beemterweg 7 
Beemte 
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Wie kent wie? Wie kent wie? Wie kent wie?    

Dit is een foto van de leerlingen van de Openbare School die destijds aan de Beemterweg stond op de plek waar nu een dubbel 
woonhuis staat (nummer 9). Mijn vader staat er ook op, de tweede rij van onderen, vijfde van links. De foto is omstreeks 1905 
genomen. In de oorlog is het gebouw voor de opvang van evacués gebruikt. Daarna hebben er nog drie gezinnen in gewoond, 
waaronder de familie Wycelsma. Ab Veldwijk 

Een wagen uit de Oranjeoptocht. 
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VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ  VAN ASSEN  ZIJN. 

 

Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 

Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 

 

Loon- en grondverzet bedrijf: 

 

 

D.G. VAN ASSEN 
 

 

Oude Beemterweg 6 Beemte 

 

Tel: 055-3121315 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Openingsti
jden w

inkel 

ma. t/
m  v

r. 8
.30-12.00 uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

 
Installatietechniek 
 

  De Vecht 

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 
Tel  : 055-3231276 

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

VOETBALQUIZ 

Wat was de bijnaam van Willem van Hanegem? 

a) De Dove 

b) De Kromme 

c) De Slome 

d) De Stille 

In het seizoen 1955-56 werd voor de eerste maal om de Europa Cup 

gespeeld. Wie was de eerste winnaar? 

a) Barcelona 

b) AC Milan 

c) Real Madrid 

d) Benfica 

Louis van Gaal heeft als coach diverse landstitels behaald met Ajax, 

Barcelona en AZ. Hoeveel in het totaal? 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

Welke duitse voetballer werd als speler en als coach wereldkampioen met 

Duitsland? 

a) Franz Beckenbauer 

b) Jurgen Klinsmann 

c) Rudi Voller 

Wie was coach van Nederland tijdens het WK van 1994 in Amerika? 

a) Johan Cruijff 

b) Dick Advocaat 

c) Rinus Michels 

In 1972 werd de “gele kaart” ingevoerd in het betaalde voetbal. Welke 

Nederlandse voetballer kreeg de eerste? 

a) Rinus Israel 

b) Theo Laseroms 

c) Willem van Hanegem 

d) Barry Hulshof 

 

Antwoorden 

B 

C 
B 

A 

B 

C 
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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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Paasvuur 2012 

Aan de bewoners van Beemte-Broekland. 

2e Paasvuur op 2e Paasdag 09 april 2012, 20.30 uur. 

Daarvoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken: 

     -Breng je snoeiafval (ALLEEN SNOEIAFVAL)  

   achter Het Dorpshuis (feestterrein van de 

Oranjevereniging) op : 

  ZATERDAG 31 maart  en ZATERDAG 07 april tussen 9.30 

uur en        12.00 uur. 

                                  Volg de aanwijzingen op en 

                                                   Bedenk: VOL =echt VOL                                            

                                                                      

                                                                                                      
                    

                               

 

De catering  wordt die avond wederom verzorgt door: 

Dorpshuis Ons Huus. 

Betreden van het paasvuurterrein is op 

eigen risico!! 

Tot ziens, 

Dorpshuisvereniging,OVBB,Kippenhok. 

Sponsored by;firma Bovendorp 

                        MSA 
                       Gradus van Lohuizen Klussenbedrijf 

                      Dorpshuis Ons Huus. 
  PS 
 Wij zoeken nog iemand die ons kan helpen aan stalen rijplaten en een grote afvalcontainer ( 
sponsoren kan natuurlijk ook). 
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Tandartspraktijk Lamers 
is per 2 januari 2012 overgenomen door 

 

TandCare Apeldoorn 
 

Op maandag 2 januari 2012 zijn wij gestart met 
TandCare Apeldoorn aan de Soerenseweg 8 in 
Apeldoorn. 
 
TandCare Apeldoorn is gevestigd tegenover Orp-
heus met voldoende, gratis, parkeergelegenheid 
voor de praktijk. 
 
Wij kunnen nog nieuwe patiënten aannemen, 
dus bent u op zoek naar een (andere) tandarts 
dan bent u van harte welkom in onze praktijk. 
Een zeer enthousiast en ervaren team staat 
voor u klaar. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze website: www.tandcareapeldoorn.nl 

Onze praktijkgegevens zijn: 
 

TandCare Apeldoorn 
 

Soerenseweg 8, 7314 CC APELDOORN 
Telefoon: 055-3121575 

E-mail: tandcareapeldoorn@hotmail.nl 

 


