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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 

Wieselsekampweg  23 7345 CJ Wenum Wiesel 

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 Wolvenbos 10, 7323 RZ Apeldoorn 

Tel.: 055-3121477   E-mail: ronald.ganzevles@planet.nl. 

Internet: www.ovbb.nl 

Voorzitter: Dhr R. Ganzevles  

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 

Mw. H.R. Hendriks  

Directeur PCBS 'Beemte'  Tel.: 055-3121377 

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 

mailto:ronald.ganzevles@planet.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 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 

Sinterklaas 1 december 
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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 ingezonden 

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 

 Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  Pagina:  11 

 

 PCBS “Beemte”        Pagina:  13,15 

 

 Voor de jeugd        Pagina:  17 

 

 Hobby, cursus        Pagina:  19,21 

 

 Kerstverhaal        Pagina:  22,23 

 

 Kerkdiensten        Pagina:  25 

 

 Recept         Pagina:  27 

 

 Bestemmingsplan Noord-Oost     Pagina:  31 

 

 Zijactief De Vecht       Pagina:  33 

 

 Competities        Pagina:  35,36 
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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 januari 2013 aanleveren.   

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

 

 

Beste lezer, 

 

Dit is al weer het laatste nummer van 2012. Het volgende nummer komt uit begin februari 

2013. Jawel 2013! 

 

Sinterklaas is dan al lang weer thuis in Spanje, Kerst met alle gezelligheid en drukte is voorbij 

en het oude jaar hebben we dan er uit geknald. 

Zal het een witte Kerst worden en kan er in de kerstvakantie geschaatst worden? 

We zullen het moeten afwachten; ook wat 2013 gaat brengen. 

Geniet in elk geval van de mooie dingen en maak er samen wat van! 

 

De redactie wenst u veel gezelligheid en goede dagen in december samen met de mensen om 

u heen en hoopt u gezond en wel weer tegen te komen in februari 2013 ! 

 

Voor nu: namens de redactie veel leesplezier! 

Miek v.d. Pangaard 

 

 

 

2012 Week 

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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BuurtBuurtBuurt–––   en Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broekland   

Op 29 oktober is de burgemeester John Berends op bezoek geweest in Beemte-

Broekland.  
Na een ontvangst in het Dorpshuis, bezocht hij o.a. de basisschool, waar de kin-

deren hem ontvingen met een passend lied en een alternatief ambtsketting. Al 
met al een waardevolle ontmoeting.  

Op 13 november bezocht wethouder Brouwer Beemte-Broekland. Hij is verant-
woordelijk voor de Dorpen. Door het bestuur van de Buurt en Belangenvereniging 

werd hij geïnformeerd over de uitvoeringsplannen 2013 van het Dorpsplan.  
Op 12 november was onze maandelijkse bestuursvergadering. Daaruit bleek dat 

er nieuwe vrijwilligers zijn bij gekomen voor allerlei activiteiten. De eerstvolgende 
activiteit is het Sinterklaasfeest op 1 december.  

Andere agendapunten waren het beroepsschrift dat het bestuur heeft ingesteld bij 
de Raad van State t.a.v. het LOG en het bestemmingsplan dat voor ons gebied 

eraan komt.  
Helaas hebben we geen enkele reactie gehad op de oproep om mee te werken 

aan de uitvoering van het Dorpsplan. Jammer !! 

 
Namens de Buurt en Belangen vereniging 

Jan Vegter  

http://turboton.weblog.nl/files/598/11ce656c67
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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   
Groep 6,7,8 van basisschool ‘Beemte’ heeft van alles te vertellen! 

 

 

Op 29 oktober jl. kregen we belangrijk bezoek!  

Remon Mensink en Roald Engel schreven het volgende: 

 

De nieuwe burgemeester kwam op school. De kinderen en leerkrachten zongen het schoollied. 

Juf Helma heette de burgemeester welkom. We gaven de zelfgemaakte ambtsketting, omdat 

de burgemeester zelf geen ketting om had! 

We mochten ook vragen stellen: “Hoe oud bent u?” de burgemeester antwoordde : “57”. En de 

laatste vraag was van Roald hij vroeg : “Heeft u huisdieren ?” 

Hij beantwoordde : “Ik heb geen huisdieren maar wel een dier en dat is één paard. En ik rij zelf 

ook paard”.  

 

  

 

Ons schoollied:  

 

Zeg, ga je mee naar onze mooie Beemterschool, 

Daar op het platteland. 

’t Is vaak een stukje fietsen  

maar je bent er zo,  

dus geef elkaar een hand. 

 

De school bestaat al jaren 

Zo dicht bij het kanaal. 

Al vele generaties 

Zaten hier in ’t klaslokaal. 

 

Wij doen hier heel veel samen 

Op school en in de buurt. 

Zo vormen wij een eenheid 

Die nog steeds voortduurt. 

 

Ons kleine fijne schooltje 

Midden in ’t groene land, 

Blijft middelpunt voor velen 

In beemte Broekland 

 

 

 

Kerk en school dienst en een goed doel! 

 

Zondag was er kerk en school dienst met als thema “Je steentje bijdragen”.  

Om 10.00 begon het er kwamen best veel mensen op af!   

Het was leuk en we zongen leuke liedjes! 

Heel veel mensen vonden het leuk en dat is goed, want wij hebben erg ons best gedaan. Groep  

6.7.8 heeft een rap van de tien woorden gedaan dat is eigenlijk best raar in een kerk, maar 

iedereen vond het wel leuk.  

We kregen allemaal een gelukssteen mee naar huis! 

Ook hadden we een extra collecte gehouden voor de manege Pothoven.  

In de klas hadden we daar al heel veel over gehoord van Mevrouw Sonja. 

Er was heel veel geld opgehaald, wel: 386,80 euro!! 

Dit hebben we met een cheque aan mevrouw Sonja gegeven en ze was er erg blij mee! 

Groeten van Thijs Beekman. 
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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 

Gladheidbestrijding 
Is uw bedrijf al voorzien van een goede gladheidbestrijding? 

Wij verzorgen het voor U de komende winter!  

 
 Zoutstrooien 
 Sneeuwschuiven 
 Eigen zout voorraad 

           www.schuiven-en-strooien.nl 

 

Ten Voorde Agrarische Dienstverlening Beemte-Broekland tel. 06-42292833 
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PCBS “Beemte” 
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Voor de jeugd 
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Hobby: cursus, workshops en websites  

Deze keer toch weer een stukje van Barbara Pijnappel, omdat zij in januari een cursus geeft 

die je niet zo vaak tegen komt: het maken van een bronzen beeld. Er hangt een prijskaartje 

aan, maar uit eigen ervaring weet ik dat dat zeer redelijk is. Hieronder de informatie. 

 

 De cursus wordt gegeven in Barb’s atelier-galerie in Wenum Wiesel bij Apeldoorn-Noord van 

januari t/m april a.s. 

Boetseren kan met was rondom een draadfiguur of met klei. De klei die Barbara heeft is de 

speciale zelfhardende Plusklei, die niet gebakken hoeft te worden en beschilderd kan worden. 

Deelnemers kunnen een portret, een dierfiguur of zittende, liggende of staande figuur maken. 

Barbara geeft van te voren tekst en uitleg over het materiaal en de werkwijzen en heeft voor-

beelden 

Meer info en aanmelden op www.barbsgallery.com/boetseren.html, email art-barb@planet.nl , 

tel. 055-5212407. Gespreide betaling van het cursusgeld is mogelijk. 

 

Voor het complete overzicht, zie pagina 21. 

 

Leuke websites: 

 

Handwerksite: www.hobbydoos.nl  en  hobby.blogo.nl  een veelzijdige site met knutselen, 

cupcakes en handwerken met gratis patronen o.a. van kerstballen breien en haken.  De site 

van het tijdschrift www.hobbyhandig.nl . met instructies, tips. Verder nog 

www.shopcreatief.nl. ,een onlinewinkel met heel veel materialen. Als laatste 

www.fruitpark.nl met activiteiten, workshops en informatie over fruit. De activiteiten zijn wel 

in Ochten. 

 

Veel plezier er mee!       Miek v.d. Pangaard 

Woordzoeker 

Deze woordzoeker is gemaakt door Jermo van Assen. 

http://www.barbsgallery.com/boetseren.html
mailto:art-barb@planet.nl
http://www.hobbydoos.nl/
http://www.hobbyhandig.nl/
http://www.shopcreatief.nl/
http://www.fruitpark.nl/
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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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Hobby: cursus, workshops en websites  

 
Aanmelden/opgeven telefonisch of per email. Graag van te voren. 

Data cursus (12 avon-

den incl. 1 inhaal-

avond) 

Donderdagavonden 2013: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1, 7/2, 14/2, 28/2, 

7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4(=inhaaldatum) 

Tijdstip 19.30 - 22.00 uur 

Adres Barb's Beeldentuin-Atelier-Galerie, Fluitersweg 34, 7345 BJ Wenum 

Wiesel (noordkant Apeldoorn) 
Tel. 055-5212407, E: art-barb@planet.nl , www.barbsgallery.com 

Routebeschrijving http://www.barbsgallery.com/nedemamid.html 

Cursuskosten € 156,-. Dit bedrag is excl. de materiaalkosten. 
Cursuskosten van te voren te voldoen of in overleg gespreide beta-

ling. 

Kosten materiaal: In was: € 25,-.Materiaalkosten voor 1 figuur in was, bronsdraad + 

galgje. 
In klei: portretstandaard € 15,- + pakjes Plusklei a € 5,- of Darwiklei 

€ 8,- per stuk, reken erop dat je bij een portret in klei meerdere pak-

jes ervan nodig hebt. Contant te voldoen tijdens de 1e les. 

Inclusief btw, gebruik van gereedschap, koffie en thee. 

Meenemen: Bij figuur + dier maken: Plankje 25 x 25 cm x 1,5 cm dik (min.). 
Bij werken met klei: doek of handdoek + wasknijpers + plastic zak. 
Doos meenemen als je beeldje klaar is om deze in te vervoeren. 

Aantal deelnemers max. 8 personen 

Werkwijze: Wat + hoe 

maken. 

In was: Bijv. Het maken van een menselijke figuur van zo'n 30 cm 

lengte. Het is verstandig van te voren te bedenken hoe deze figuur 

moet staan, zitten of liggen. Tijdens de cursus laat ik zien hoe je dit 

vorm gaat geven, ik laat je voorbeelden zien. Ik laat het werken met 

was of klei zien en hoe je de opzet voor je figuur maakt. 
Als je geen ervaring hebt met boetseren, is het verstandig om van te 

voren te bedenken wat je wilt maken en er foto's van te maken of 

plaatjes bij te zoeken. 
Bijv. bij het maken van een portret op 2/3 ware grootte. Bij het ma-

ken van een gelijkend portret van iemand heb je zeker foto's nodig + 

de maten van het hoofd. Als het een fantasieportret wordt kunnen 

plaatjes van je onderwerp soms houvast bieden. 
Bijv. bij het maken van een dierfiguur. Hierbij heb je zeker plaatjes of 

foto’s nodig bijv. van je huisdier als je die wilt maken. 
Met was werken: de eerste les wordt besteed aan het maken van je 

constructie + basisframe. Daar ben je echt even druk mee. In de les-

sen erna ga je om je frame heen boetseren. 
Met klei werken: in eerste instantie werk je aan het maken van een 

goede basis. Het moet massiever/steviger als een beeldje in was. 
Eventueel moet je je beeldje uithollen als het uiteindelijk klaar is, om 

het minder zwaar te maken. 

Beeld gieten Aan het eind van de lesperiode is het mogelijk je beeldje te laten gie-

ten. De gietkosten zitten niet in het bedrag opgenomen van deze cur-

sus. 

Cadeaubon Op aanvraag kan de cursus als cadeaubon gegeven worden. E.e.a. in 

overleg. 

De kleine lettertjes: 

Aansprakelijkheid 

Door deel te nemen aan de cursus is iedere deelnemer zelf aanspra-

kelijk en verantwoordelijk voor het oplopen van schade en/of letsel 

aan eigen persoon of eigendommen en het doen toekomen van scha-

de en/of letsel aan andere personen of eigendommen 

Contact voor info Deze info staat ook op www.barbsgallery.com/boetseren.html 

Leveringsvoorwaarden http://www.barbsgallery.com/levowaar.html 

INFO Cursus boetseren in was of klei, Barbara Pijnappel, Apeldoorn, jan.-apr. 2013 

mailto:art-barb@planet.nl
http://www.barbsgallery.com/
http://www.barbsgallery.com/nedemamid.html
http://www.barbsgallery.com/boetseren.html
http://www.barbsgallery.com/levowaar.html
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Oliver het sneeuwt! 

 
Wat is het buiten saai, denkt Olivier. Buiten is 

het erg koud, de wind waait hard en daarbij 

valt er veel regen. Binnen spelen vindt Olivier 

helemaal niet erg, maar zoveel dagen achter 

elkaar binnen zijn is niet leuk. Olivier kijkt 

naar buiten en ziet donkere wolken. Dat bete-

kent dat het voorlopig nog niet stopt met re-

genen. Olivier gaat naar boven naar zijn ka-

mer om met Knex te spelen. Martijn komt kij-

ken en vraagt of hij mee mag spelen. Dat 

vindt Olivier niet erg. Met dit slechte weer ko-

men zijn vriendjes ook niet buiten. 

Om 12.00 uur roept mama naar boven om te 

zeggen dat ze naar de supermarkt gaat. Oli-

vier en Martijn gaan met mama mee. In de 

supermarkt is een kindervideo en daar gaan 

Olivier en Martijn zitten wachten tot dat mama 

ze op komt halen. “Neem je nog wel iets lek-

kers mee voor straks mam?”, vraagt Olivier. 

Ja hoor, dat doet mama wel. Als Olivier en 

Martijn een poosje video zitten te kijken komt 

juffrouw Mijntje langs. Juffrouw Mijntje is de 

juf van Olivier op school. “Zitten jullie hier 

naar de video te kijken?” vraagt ze. “Ja, mama 

is boodschappen aan het doen”, zegt Olivier. 

“En ze neemt iets lekker mee”, zegt Martijn. 

“Aha, Jullie vinden het leuker om naar de vi-

deo te kijken, dan boodschappen te doen”, 

zegt de juf. Olivier en Martijn knikken. O, daar 

komt mama al aan! “Dag juffrouw Mijntje”, 

zegt mama. ”Gaat u ook boodschappen 

doen?”. “Ja, ik heb toch ook boodschappen 

nodig. Ik zat thuis en keek naar buiten. Ik 

dacht dat het voorlopig nog niet beter weer 

zou worden. Dus ik ga er maar meteen uit”, 

zegt juf. “Ja, dat heb ik ook gedaan. De jon-

gens vervelen zich wel met dat slechte weer. 

Gelukkig kunnen ze morgen weer naar 

school”, zegt mama. Mama en de juf zeggen 

elkaar gedag. Olivier, mama en Martijn gaan 

dan naar huis. 

Olivier helpt mama met het dragen van de 

boodschappen. Martijn gaat meteen op de 

bank zitten en kijkt naar buiten. Opeens ziet 

Martijn kleine vlokjes uit de lucht vallen. 

“Mama, er vallen kleine witte vlokjes uit de 

lucht”, roept Martijn. “Sneeuwt het?” vraagt 

mama. “Nee, er vallen kleine witte dingen”, 

antwoord Martijn. “Dat is sneeuw, suffie”, rea-

geert Olivier. “O, mogen we naar buiten ma-

ma? Dan kunnen we sneeuwballen gooien en 

een sneeuwpop maken”, vraagt Olivier. Mama 

begint te lachen en beantwoord de vraag van 

Olivier. ”Je kunt nog niet naar buiten jongen. 

Het moet eerst heel hard en veel sneeuwen. 

Als er dan genoeg sneeuw ligt, dan kun je een 

sneeuwpop maken. We gaan nu eerst een bo-

terham eten en Tess van de crèche halen. 

Daarna zullen we zien of jullie naar buiten 

kunnen in de sneeuw”. 

Als de boterhammen op zijn gaan mama, Mar-

tijn en Olivier naar de crèche om Tess te ha-

len. Het gaat steeds harder sneeuwen en 

daarom heeft mama besloten om Tess lopend 

te halen. Zo kunnen Martijn en Olivier vast 

een beetje in de sneeuw spelen. Onderweg 

naar de crèche worden er al flin-

ke sneeuwballen gegooid. Al snel 

doen Olivier en Martijn ook mee, 

mama is het doelwit. Ook 

mama’s kunnen sneeuwbal- len 

gooien. Al snel ontstaat er een 

sneeuwballengevecht. Bij de crè-

che aangekomen wachten Mar-

tijn en Olivier buiten, want die 

zitten helemaal onder de sneeuw. Mama gaat 

snel naar binnen om Tess te halen. Als Tess 

heel goed is aangekleed komt mama naar bui-

ten. Ze roept Olivier en Martijn. Waar zijn ze 

eigenlijk? Mama roept harder, maar ze hoort 

niets. Mama wordt een beetje ongerust en 

roept nu nog harder. De juffen van de crèche 

komen naar buiten en mama zegt dat ze Mar-

tijn en Olivier kwijt is. De juf past nog even op 

Tess, zodat mama de jongens kan zoeken. Als 

mama naar de straat loopt hoort ze aan de 

overkant van de straat Martijn heel hard la-

chen. Boos loopt mama naar de overkant en 

ziet de jongens in de sneeuw rollen. “Martijn 

en Olivier komen jullie eens heel gauw hier!” 

roept mama. Olivier en Martijn schrikken en 

lopen snel naar mama. Aan de stem van ma-

ma hebben ze gehoord dat mama boos is.”Wat 

doen jullie hier?” vraagt mama. Martijn kijkt 

naar mama, maar durft niets te zeggen. “Nou 

wie gaat er antwoord geven?” vraagt mama. 

Olivier kijkt mama aan en zegt: “Ik wilde 

graag ergens in sneeuw rollen waar nog 

niemand is geweest. De school is dicht van-

daag, dus dacht ik, dat hier nog geen kinderen 

 Kerstverhaal 

http://www.speelzolder.com/index.php/kerst/1056-kerstverhalen-olivier-het-sneeuwt.html##
http://www.speelzolder.com/index.php/kerst/1056-kerstverhalen-olivier-het-sneeuwt.html##
http://www.speelzolder.com/index.php/kerst/1056-kerstverhalen-olivier-het-sneeuwt.html##
http://www.speelzolder.com/index.php/kerst/1056-kerstverhalen-olivier-het-sneeuwt.html##
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waren geweest en wij de eerste waren. Dat 

is ook zo kijk maar”. Mama wil helemaal niet 

kijken en zegt:”Jullie mogen hier helemaal 

niet komen zonder dat ik erbij ben! Het is 

veel te gevaarlijk om over te steken. De aut-

o’s kunnen jullie nu niet zo goed zien, omdat 

het sneeuwt. Als ze plotseling moeten rem-

men, als jullie oversteken kan de auto weg 

glijden door de sneeuw. Beloof mama dat 

jullie nooit meer alleen oversteken?”. Olivier 

en Martijn kijken mama aan en knikken. Ze 

beloven het nooit meer te doen. 

Mama neemt de jongens mee en gaat terug 

naar de crèche. Daar wacht de juf nog met 

Tess. De juf is blij dat mama de jongens 

heeft gevonden. Mama gaat met de kinderen 

terug naar huis. Als ze thuis zijn mogen de 

jongens in de tuin spelen. “Alleen in de tuin 

en niet verder weg”, zegt mama. Dat be-

loven Martijn en Olivier, want ze willen niet 

dat mama weer boos word. 

Olivier en Martijn gaan een sneeuwpop ma-

ken. Martijn maakt van sneeuw een kleine 

bal in zijn hand en rolt dan de hele tuin door 

om er een grote bal van te maken. “Dit 

wordt zijn buik”, roept Martijn naar Olivier. 

Olivier vindt dat goed, want dan kan hij een 

hoofd maken. Olivier pakt ook een handvol 

sneeuw en rolt daarna, net als Martijn, door 

de tuin met zijn sneeuwbal totdat hij een he-

le grote sneeuwbal heeft. 

Als de buik van de sneeuwpop klaar is pakt 

Olivier zijn bal op en zet hem boven op de 

bal die Martijn heeft gemaakt. Olivier maakt 

ogen en een neus van steentjes. Van een 

tak, die op de grond lag, maakt hij een 

mond. “Nu moet de sneeuwpop nog een 

hoed op en een stok in zijn handen hebben”, 

zegt Olivier. ”Kan jij binnen een hoed van 

papa pakken dan pak ik uit de schuur een 

stok”, zegt Olivier. Al snel is Olivier terug en 

steekt de stok in de sneeuwpop. 

Naast de voordeur staat een boom en Olivier 

loopt daar naartoe. Hij heeft een plannetje. 

Als Martijn zo meteen naar buiten komt trekt 

hij snel aan de boom en dan zit Martijn hele-

maal onder de sneeuw! Na lang wachten 

komt Martijn naar buiten. Olivier trekt snel 

aan de boom. Martijn zit helemaal onder de 

sneeuw. Olivier moet heel hard lachen, maar 

Martijn vindt het niet leuk. Hij gaat heel hard 

huilen. Mama komt naar buiten en ziet Mar-

tijn hard huilen.”Wat is hier aan de hand?” 

vraagt ze. “Ik heb aan de boom getrokken 

toen Martijn eronder liep. “Nu is Martijn ook 

een sneeuw man”, zegt Olivier. Mama begint 

een beetje te lachen en kijkt naar Martijn die 

helemaal onder het sneeuw zit. Ze zegt te-

gen Olivier: “Dat is niet zo leuk wat je hebt 

gedaan. Als we dit bij jouw doen ga je ook 

heel hard huilen”. Olivier kijkt mama aan en 

zegt: ”Ik ga heus niet huilen hoor mama”. 

Mama neemt Martijn snel mee naar binnen 

en zet hem onder de douche. Anders word 

hij misschien ziek. Als Mama en Martijn be-

neden komen is papa ook thuis gekomen. 

Olivier is nog steeds in de 

tuin en mama vraagt aan pa-

pa of hij een sneeuwballen-

gevecht met Olivier wil doen. 

Dat wil papa wel. Papa gaat 

naar buiten en gooit zomaar 

een sneeuwbal naar Olivier. 

Olivier ziet niet dat papa de 

sneeuwbal gooit. Maar als 

papa nog een sneeuwbal gooit ziet Olivier 

dat papa dit heeft gedaan. Olivier gooit een 

sneeuwbal terug. Mama heeft aan papa ver-

teld dat Olivier aan een boom heeft getrok-

ken en Martijn een klein sneeuwmannetje 

was geworden. Olivier vond dit zo leuk dat 

papa nu dit grapje bij hem gaat proberen. 

Onder de bomen lopen papa en Olivier 

sneeuwballen te gooien, maar opeens is Oli-

vier papa kwijt. “Waar zal papa nu toch 

zijn?” denkt Olivier. En opeens valt er zoveel 

sneeuw van boven uit de 

bomen dat Olivier hele-

maal onder de sneeuw 

zit. Papa begint heel hard te 

lachen. Olivier vindt het 

helemaal niet zo leuk. “Niet gaan huilen hè 

Olivier”, zegt papa. “Je hebt dit ook bij Mar-

tijn gedaan. Dat vond je zo leuk dat jij ge-

zegd hebt dat je niet zou gaan huilen”. Oli-

vier kan nu eigenlijk niet gaan huilen, want 

dat heeft hij inderdaad tegen mama gezegd. 

Eigenlijk is het ook best leuk. Olivier moet 

nu ook lachen. Achter de ramen zitten Mar-

tijn, Tess en mama heel hard mee te lachen. 

Papa vindt dat het nu wel genoeg is ge-

weest, het wordt immers ook al donker. Bin-

nen staat warme chocolademelk met een 

stukje koek. Voordat Olivier hier iets van 

mag nemen moet hij eerst onder de douche. 

Als iedereen beneden is gaan ze samen een 

koekje nemen met de chocolademelk. 

Buiten gaat het steeds harder sneeuwen. Dat 

is niet erg, want als Martijn en Olivier mor-

gen op school zijn kunnen ze daar ook nog 

een sneeuwpop maken. 

 
© Radna 2002 voor speelzolder.com 
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

 

 

Diensten in de Wilheminakerk in december  2012,  januari 2013 

 

02 dec.  10.00 uur Dienst met Pastor J. van Al - Holst 

09 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

16 dec.  10.00 uur Dienst met Pastor G.R. Bloemendal 

23 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. Bouma uit Kampen 

24 dec.  22.00 uur  Kerstnachtdienst met  Ds. Sj. Muller 

25 dec.  10.00 uur 1e Kerstdag, dienst met Ds. Sj. Muller 

30 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. L.C. Bulens uit Apeldoorn 

31 dec.  19.30 uur Oudejaarsdienst met ds. Sj. Muller 

06 jan.  10.00 uur Dienst met ds. Sj. Muller 

13 jan.  10.00 uur Dienst met ds. G.W. Marchal  

20 jan.  10.00 uur Dienst met ds. Sj. Muller 

 

Met vriendelijke groet, 

Kerkenraad Wilhelminakerk 

Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. Tel: 06 – 

27380860 of 055 - 3231731 
 
Zondag  2 december Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het koor Inbetween 
Zaterdag 8 december MOV viering met pastor W. Rekveld  en het Antoniuskoor 

Zondag 16 december woord en Communieviering met pastor R Pragt en het Antoniuskoor 
 22 en 23 dec is er geen viering un de Antoniuskerk,  wel in Twello  om 10.00 uur 
Kerstavond 24 december is er om 18.00 uur een viering voor de kleintjes met de ouders 

en om 21.00 uur een viering met pastor D Brylak en het koor Iinbetween 
29 en 30 dec is er geen viering in onze kerk maar wel in Twello 
Maandag 31 december is er de Oudejaarsviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor 
 
Zondag 6 januari is er een Woord en Communieviering met pastor I Kantoci en het Antoniuskoor 
Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie plaats waarvoor u van harte bent uitgenodigd 
Zaterdag 12 januari is er een Eucharistieviering  met het koor Inbetween 

Zondag 20 januari Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het mannen koor Gaudeamu uit Apeldoorn 
Zaterdag 26 januari een Woord en Communieviering 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 de activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2013 

 
met vriendelijke groeten, 

de locatieraad en het parochiesecretariaat. 

Beemterweg 7 
Beemte 
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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 
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Recept 

Wat heb je nodig: 

 5 sneden toastbrood 

 250 gram champignons 

 20 gram boter 

 sap van 1/2 citroen 

 1 teentje knoflook 

 1 glaasje droge sherry 

10 cl room 

 peper,zout 

Snijd de korsten van de broodsneetjes en snijd de sneetjes middendoor, 

Snijd de champignons in plakjes en stoof ze in boter met citroensap en knoflook-

uit-de-knijper, 

Giet de sherry erbij,laat die tot de helft inkoken.  

Giet de room erbij en laat weer tot de helft indikken. 

Kruid het mengsel met peper en zout en verdeel het mengsel over de toasten. 

Kerst koken - Canapés met champignons  

 

Op woensdag 28 november wordt weer de volgende avond gehouden  in de serie 

"Luisteren en zingen in Noord". 

 

De  organist voor deze avond is Ronald van Drunen.   

Wilhelminakerk, Beemterweg 7, Beemte Broekland. Aanvang 19.30. 

 

Toegang gratis.  

Luisteren en zingen in Noord 

http://www.speelzolder.com/index.php/kerst/1035-kerst-recepten-canapes-met-champignons.html##
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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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Te Koop 

          

KERSTBOMEN 

 
Ruime keuze o.a. Nordman,  

Fijnspar en omorika 
Vers van het land, ook in pot. 

 
 
 

Fam. B. Disbergen 

Broeklanderweg 12 
7341 PJ Beemte Broekland 
 
Tel. 055-3121544 
 

 

 

 

Verkoop: maandag t/m zaterdag      
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Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

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 
 

 

 

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 



De Ratelaar - December 2012 - Pagina 31 
 

 

 

Bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost 

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost 
 
Van 22 november 2012  tot en met 2 januari 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Bui-

tengebied Noord-Oost met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1044-ont1 inclusief het bijbehorende 

planMER ter inzage.  

 

Het plangebied ligt ten noordoosten van Apeldoorn, ten noorden van de A1 en ten oosten van de 

A50. Een klein deel van het plangebied ligt ten zuiden van de A1. De Ecofactorij vormt geen onder-

deel van dit plangebied. Het gebied ten westen van de A50, tot aan het Apeldoorns Kanaal behoort 

ook tot het plangebied, met daarin de kern Beemte. Aan de noordzijde grenst het gebied aan het 

Landbouwontwikkingsgebied en de gemeente Epe, aan het oosten aan de gemeente Voorst. 

 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is als uitgangspunt gehanteerd dat (legale) bestaande 

functies in beginsel worden gerespecteerd en een positieve bestemming krijgen.  

 

Er zijn in dit plan geen grootschalige uitbreidingsplannen voor woningbouw, voorzieningen en infra-

structuur opgenomen. Het ontwerp bevat ten opzichte van het voorontwerp-bestemmingsplan di-

verse wijzigingen. 

 

In het hele plangebied komen panden voor die vanuit cultuurhistorisch oogpunt bepalend en waar-

devol zijn voor het ruimtelijke beeld van het gebied en die aanmerkelijke cultuurhistorische waar-

den bezitten. Deze panden zijn in het plan aangeduid als karakteristiek pand en worden beschermd 

met een sloopvergunningenstelsel. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te 

stellen. 

 

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze 

over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren: 
         schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder ver-

melding van 'zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost'. De zienswij-

zenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien 

mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 
         mondeling: maak een afspraak met mw. A. Kelderhuis, telefoonnummer (055) 580 24 38. 

         digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen 

met DigiD). 

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omge-

vingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt 

u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.  

 

Tijdens de periode waarin het ontwerp ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-

plan geven. Dat kan op de volgende manieren: 

         schriftelijk: stuur uw zienswijze naar burgemeester en wethouders, Postbus 9033, 7300 ES Apel-

doorn, onder vermelding van 'zienswijze over ontwerp Zuidbroek uitwerking 16'. De zienswij-

zenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien 

mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten. 

         mondeling: maak een afspraak met de heer T. van Essen, telefoonnummer (055) 580 26 13. 

         digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen 

met DigiD). 

Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk. 

 

Het digitale plan is te raadplegen via de website www.apeldoorn.nl/inzage. 

 

http://www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
http://www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan
http://www.apeldoorn.nl/inzage
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Zijactief de Vecht 

Kerstgedicht 

Na de gezellige avond met medewerking van de Bath-

mense Venne in november, hebben we nog maar één 

bijeenkomst te gaan in 2012. 

Dat is onze kerstavond die door een groep eigen leden 

zal worden verzorgd. 

De invulling is elk jaar weer anders en altijd weer een 

verrassing. 

De avond begint om 20.00 uur. 

Het bestuur heeft het nieuwe programma voor 2013 

rond en kunt u t.z.t. lezen op de site. 

Op 23 januari 2013 beginnen we met de jaarvergadering, o.a. de diverse verslagen en meditatief mo-

ment. Daarna zal er iemand komen om ons over het werk en doel van de Wilde Ganzen te vertellen. 

Verder kunt u informatie en foto's vinden op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief. 

Kom gerust eens naar één van onze avonden, u hoeft niet meteen lid te worden, maar geheel vrijblij-

vend een ledenavond bezoeken. We zien u graag. Ook tips en suggesties voor avonden en uitstapjes 

zijn welkom. 

Namens het bestuur van Zijactief de Vecht wens ik allen fijne feestdagen toe en een Gelukkig en vooral 

gezond 2013. 

 

Groetjes Janny. 

Beste wensen 

Tijd van vrede en van lichtjes, 

versierde bomen en blije gezichtjes. 

Voor and'ren tijd van pijn of spijt, 

van winterkou en eenzaamheid. 

Het stemt wel eens tot denken... 

Die bomen groen, de kleur van hoop 

en in de stal nieuw leven. 

Een zalige Kerst is niet te koop. 

Ik wil heel graag met dit gedicht 

er jou één helpen geven. 

 

En ook voor 't nieuwe jaar 

hierbij mijn beste wensen. 

Niks onbereikbaars, irreëel 

gewoon geluk en wat vertrouwen 

om met gerust gemoed 

een prachtig jaar te bouwen. 

http://www.de-vecht.nl/
http://www.gedichtenweb.nl/gedicht/Beste-wensen.html##
http://www.gedichtenweb.nl/gedicht/Beste-wensen.html##
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Biljartvereniging Ons HUUS, uitslagen kampioenswedstrijden 2012

Car. A.VeldhoenE.Bellert H.Koller H.Homan Luuk Veldhuispunten gemiddeld

53 xxxxxxxxxxxxx0        2 2          0 2         0 0           0 6 1.67

44 2          0 xxxxxxxxxxxxx2          2 2         2 2           2 14 1.32

38 0          2 0        0 xxxxxxxxxxxxx2         2 2           1 9 1.15

31 0          2 0        0  0          0 xxxxxxxxxxxx2           0 4 0.79

38 2          2 0        0 0          1 0         2 xxxxxxxxxxxxx 7 1.07

De wisselbeker is dit jaar gewonnen door EP Bellert met 14 punten.

Ep van harte gefeliciteerd.

CompetitiesCompetitiesCompetities   
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 PCBS ‘BEEMTE’  

 KERSTBAKJES   

 
     

 

 

 

 

Op woensdag 12 december a.s. maken wij met de kinderen op school 

weer kerstbakjes. Deze willen wij zoals voorgaande jaren huis aan 

huis gaan verkopen. 

 

De kinderen komen tussen 13.00 en 15.30 uur bij U aan de deur. De 

prijs van een kerstbakje is € 7,50. 

Komt er niemand langs ? bel dan even, reserveren kan ook! 

Met de opbrengst hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer 

wat extra’s te kunnen geven. 

 

Om de kerstbakjes te kunnen maken hebben wij nog ‘GROEN’ nodig. 

Wie kan ons daaraan helpen? Heeft U voor ons nog coniferen, hulst 

en/of ander mooi groen, meld het dan bij onderstaande telefoonnum-

mers: 

 

Joke Buitenhuis 055 – 312 2026 / 06 - 10856003 

Tinka Hendriks 055 – 541 3770 / 06 – 51588449 

 

Ook zijn er mooie deur/graftakken te bestellen. Deze kosten € 13,00 

per stuk. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank, 

Ouderraad Basisschool ‘De Beemte’  

PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

http://www.beemte.cms.sintact.nl/
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Biljartvereniging Ons Huus, stand na 45 wedstrijden

aantal Gem. Gem. Gem. Gem. jaar punten punten hoogste hoogste te maken

Speler wedstr gem. 4 de totaal serie partij car.

1P. 2P, 3P, 4P per 4 de per 4 de per 2013

W.Bouwmeester 60 1.56 1.43 1.72 1,47 1,55 14 59 12 1.79 53

G.Wijnbergen 60 1.31 1.39 1.39 1,25 1,34 18 46 12 2.20 44

J.Broekhuis 60 1.68 1.79 1.83 1,71 1,75 18 63 10 2.46 56

A.Velthoen 60 1.64 1.68 1.69 1,47 1,62 10 72 10 1.96 50

E.Bellert 60 1.24 1.21 1.47 1,34 1,32 14 68 10 1.91 47

B.Koller 60 1.29 1.38 1.25 1,25 1,29 10 64 11 1.91 41

A.Doppenberg 60 1.36 1.24 1.20 1,38 1,3 22 55 11 1.95 41

J.Bakker 60 1.35 1.45 1.36 1,52 1,42 14 53 11 2.94 47

J.vd Heuvel 60 1.01 1.28 1.11 1,19 1,15 12 54 10 1.95 38

H.Koller 60 1.09 1.05 1.05 1,19 1,1 18 81 9 1.75 38

H.Kieskamp jr 60 1.15 1.13 1.11 1,13 1,13 13 50 8 1.81 38

L.Veldhuis 60 1.25 1.14 1.13 1,19 1,18 17 55 14 2.24 38

H.homan 60 0.86 0.90 0.83 0,98 0,89 24 75 9 1.94 33

H.Kieskamp sr 60 0.86 0.77 0.93 0,72 0,82 8 38 7 1.29 31

P.v Voorst 60 0.80 0.93 0.87 0,86 0,87 12 61 8 1.32 31

M.v.Binsbergen 60 1.06 1.02 0.99 0,97 1,01 16 66 7 1.21 33

De vierde periode kampioenen zijn: G.Wijnbergen en J. Broekhuis ieder met 18 punten  van groep A

A. Doppenberg       met 22 punten groep B

H.Koller met 18 punten groep C

H.Homan met 24 punten groep D

De afdelingskampioenen 2012 zijn:A. Velthoen met 72 punten

E. Bellert met 68 punten

H. Koller met 81 punten

H. Homan met 75 punten

In de laatste periode is het gemiddelde verdubbeld door: J. Bakker met 2.94

H.Homan  met 1.94

Het was weer een prachtig biljartseizoen waar weer flink gestreden werd om de punten.

J.Bakker is gepromoveerd naar de A groep ten koste van G wijnbergen.
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Avondscore 

18-09-2012 

Avondscore 

02-10-2012 

Avondscore 

16-10-2012 

Totaal 

score 

Totaal 

plaats 

Gerrit Bellert 5253 4464 4612 14329 5 

Rudie Kaal 4579 4309 5690 14578 7 

Gerrit Kamphuis 5124 4886 4337 14347 2 

Theo Linthorst 5535 4474 4675 14684 3 

Theo Oortwijn 4241 5625 3326 13192 4 

Wouter. v.d Pangaard 5008 4196 4347 13551 6 

Monique Schenkel 3953 4873 3503 12329 8 

An Sijmons 5687 4525 4404 14616 1 

Rob Kwak 4402 4409 5004 13815 9 

Wouter Waanders 4070 3996 5862 13928 11 

Jaap Gerritsen 3028 4034 3927 10989 12 

Willem Bomhof 3796 4585 3989 12370 10 
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“STRAKS WORDT HET LICHT” 

  

KERSTVIERING PCBS ‘BEEMTE’ 

  

  

Donderdag  20 december 2012 

  

19.00 uur 

  

Wilhelminakerk 

  
  
  

  

  

Na afloop van de kerstviering gaan wij met 

onze kerstlichtjes terug naar school om daar 

nog iets te drinken. 

  

Op het plein nemen we afscheid van juf Geke en 

bedanken haar voor vele jaren werken op PCBS ‘Beemte’ 

  

  

Op maandag 7 januari starten wij met een inloop om 

8.15 uur 

De koffie en thee staat voor u allen  klaar! 
  

 

 

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en 

 

een goed en gezond 2013 

  

Team PCBS “Beemte” 
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