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PCBS “Beemte”

De komst van Sinterklaas
Alle kinderen stonden bij het hek
Yordan zijn Opa bracht Sinterklaas.
Sinterklaas kwam met 2 Pieten.
Eerst gingen we naar de hal, toen
ging gr.1 en 2 een liedje zingen en
goep 3 en 4 en 5 een dansje
en Demi, Sabine en Alyssa deden
allemaal kunstjes.
Groep 1,2 kwam het eerst bij
Sinterklaas in zijn kamer, toen
Groep 3,4,5 en toen groep 6,7,8.
Met viendelijke groet,
Joy en Lobke
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Colofon
Redactie en kopijadres
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren)

Dhr. S. Woudstra
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland
Tel.: 055-3121305 E-mail: deratelaar@gmail.com

Advertenties Ratelaar
Informatie over advertenties en tarieven:

Mw. N. Koenen
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland
Tel.: 06 20408544 E-mail: nellykyla@gmail.com
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland
Buurt Belangen vereniging Beemte
Broekland

Mw. Q. Kuiper
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn
E-mail: qkuiper@gmail.com

Oranjevereniging Beemte Broekland

Dhr. G. van Lohuizen
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland
Tel.: 055-3121339 E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl
Internet: www.ovbb.nl
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Dhr. W. Bouwmeester
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn
Tel.: 055-3660287
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl
Mw. D. Beekman
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland
Tel.: 055-3121462

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

Kaartclub

Dhr. W. Bomhof
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland
Tel.: 055-3121524 E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl
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Algemene informatie/Agenda

Bibliotheekbus

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een gratis telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen
voor het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 8.00
tot 17.00 uur.

Gemeentehuis
Apeldoorn

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda

2012

Openbare jaarvergadering BBvBB

23 februari , aanvang 19:30

Jaarlijkse ledenvergadering OVBB

16 februari, aanvang 20:00

Dorpsplan

29 maart
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B. Schipper Apeldoorn BV


bedrijfsvloeren



gevelrenovatie



vloeivloeren



voegwerken



schuimvloeren



gevelreiniging



cement dekvloeren



impregneren



gyvlonvloeren



stralen

Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte)
Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724
E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl
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LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

De Adelaar b.v.,

FA. BOVENDORP

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

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

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

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

B. FIETS
VEEVOEDER KUNSTMEST
FOURAGE en
AARDAPPELHANDEL

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL

Tel:
Fax:

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

Van de redactie
Van de redactie,
De redactie van De Ratelaar gaat op verzoek van de PCBS “Beemte” in de maanden maart en oktober
van elk jaar, naast de foto‟s en stukjes van en over de kinderen, ook de informatie voor de ouders uit
de schoolkrant in De Ratelaar publiceren. De schoolkrant komt daarmee te vervallen. Voor de school
kan daarmee een stevige kostenbesparing bereikt worden en voor De Ratelaar levert het wat extra
kopij op. Voor beide partijen dus alleen maar voordeel. We zullen zien wat dat gaat opleveren.
In de Buurtschap “De Vecht” is een nieuw klompenpad “Het Avervoorderpad” samengesteld. Maar
liefst 13 kilometer lang. Dan mag je toch wel brood meenemen voor onderweg. Meer erover in het
leuke artikel erover op pagina 15.
Nog één keer een stukje over de Brandweer “Beemte”. Het doek is nu definitief gevallen voor de
brandweer, maar natuurlijk ook voor Beemte Broekland. De voorzitter van de BBvBB geeft zijn mening over de gang van zaken en doet verslag van de Nieuwjaarsreceptie, die tevens afscheidreceptie
was. Ook doet hij, en passant, nog even een oproep aan de mensen om vrijwilliger te worden bij de
verenigingen. De redactie van De Ratelaar voelt zich door deze oproep aangesproken en plaatst als
haar bijdrage aan deze oproep een gedicht in deze Ratelaar: “Vrijwilliger zijn”.
In de rubriek “Wie kent wie?” een groepsfoto van de Zondagsschool eind jaren veertig. Deze foto ontvingen we van een trouwe lezer die deze foto ter beschikking van De Ratelaar stelde, als dank dat hij
De Ratelaar elke maand elektronisch krijgt toegestuurd. We zullen de komende tijd met een zekere
regelmaat nog meer materiaal van hem publiceren.
De redactie wenst u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Siep Woudstra

2012
31 Jan.,1 Feb.
28,29 Feb.

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

Week
5
9

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.

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 februari 2012 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
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5

Dealer van

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

Wenumseweg 39
7345 DE WENUM WIESEL
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Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland
Van de bestuurstafel
De eerste vergadering van 2012 is achter de rug, maar eerst wil het bestuur
van de Buurt en Belangenvereniging u allen een goed, gezond en sprankelend
2012 wensen.
Voor 2012, staan er twee belangrijke onderwerpen op de agenda. Te weten de
presentatie van het Dorpsplan en het uitgestelde jubileum.
Eerst is er op 23 februari a.s. de openbare jaarvergadering ( zie verder in de
Ratelaar de uitnodiging en de agenda.
Dan is op 29 maart a.s. de presentatie van het Dorpsplan gepland. Zet deze
datum alvast in uw agenda. Zoals een jaar geleden toegezegd, komt het eerste concept van het Dorpsplan in zicht. Er is door diverse mensen hard aan getrokken en wij hopen op een grote opkomst, want het gaat vooral u aan!!
Wij hebben contact met de Rabobank, om ons te ondersteunen op financieel
gebied, mede omdat onze penningmeester Nelly Koenen ons gaat verlaten.
Eind 2011, is er een gesprek geweest tussen de besturen van de Buurt en Belangenvereniging en het Bestuur van Ons Dorpshuus. U zult ook via de Ratelaar vernomen hebben dat de verhoudingen tussen beide besturen enigszins
bekoeld waren, maar enkele gesprekken hebben er toe geleid dat we weer op
een goede basis samen kunnen werken en dat stemt tot tevredenheid.
Namens het bestuur van de BBvBB
Jan Vegter
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland

Openbare Jaarvergadering
van de
Buurt en Belangenvereniging
Beemte-Broekland

De openbare jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 23 februari 2012,
om 19.30 uur ( zaal open 19.00 uur) in “Ons Huus” grote zaal.
U wordt van harte uitgenodigd!.
AGENDA
Opening om 19.30 uur
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2011
Verslag van de penningmeester
Verslag van de kascommissie en verkiezing van de kascommissie
Activiteiten 2011
Activiteiten en ontwikkelingen 2012
Verkiezing bestuursleden. Aftredend zijn Quita Kuiper( secretaris) en herkiesbaar en Nelly Koenen, niet herkiesbaar.
Uitslag tuinkeuringen
Rondvraag
Sluiting.
Na afloop volgt weer de gezellige en traditionele bingo, met wederom prachtige
prijzen. Het bestuur rekent op uw komst!
Met vriendelijke groet,
M.Kuiper, secr. BB-BB
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K.S.A.
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN
v.o.f.
In– en Verkoop gebruikte auto‟s

SOFTWARE VOOR MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF


zoals:

voordelen:

FAKTUREREN
BOEKHOUDING
ADRESSEN
LABELS ENZ.

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

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




Elke auto wordt afgeleverd met nieuwe
of recente A.P.K. keuring.
Elke auto wordt afgeleverd met 10.000
km beurt.
Inruil mogelijk.
Broeklanderweg 41,
7341 PL Beemte Broekland (Apeldoorn)
Tel
:
Mob :
Fax :
E-mail:
I-net :
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055-3120326
06-20517022
055-3120327
info@vos-autos.nl
www.vos-autos.nl

Klompenpad “Het Avervoorderpad”
Opening van het Klompenpad “Het Avervoorderpad”
Het nieuwste klompenpad heet Avervoorderpad en ligt bij buurtschap De
Vecht, in de gemeente Voorst (Gelderland)! Wethouder Jan van Muyden
van de gemeente Voorst en directeur Arjan Vriend van stichting Landschapsbeheer Gelderland opende het 13 kilometer lange wandelpad eind
december 2011. Het Avervoorderpad gaat over boerenerven, schouwpaden en historische wegen.
Samen met Jan Vegter en onze familieleden verzamelen we ons in
kantine van de voetbal vereniging van de Vecht. De kantine zit vol met
enthousiaste mensen om de opening bij te wonen. Een gemêleerd gezelschap van jong
tot oud, van wandelaar tot eigenaar van de grond waarover gewandeld mag gaan worden.
We beginnen met een kopje koffie en een stukje taart, aangeboden door landschapsbeheer. We krijgen te horen hoe het pad tot stand is gekomen, welke mensen hun stuk
grond ter beschikking hebben gesteld voor de wandelaars en wie zich allemaal ingezet
hebben voor het tot stand komen en wat daar bij kwam kijken. Er is zelfs een brug gekocht via marktplaats die geplaatst moest worden over de Wetering. Er is een dankwoord voor alle inzet van de betrokken mensen, diverse mensen ontvangen een vogelhuisje in de vorm van een klomp als dank voor de inzet.
Vele kinderen hadden een bouwpakketje ontvangen op school om een bootje te maken
van een klomp met 2 zeilen erop. Ze zagen er werkelijk prachtig uit. Na de koffie was er
dan ook een heuse zeilbootwedstrijd voor de kinderen. De bootjes werden te water gelaten bij de brug in de Vecht tegenover het café. Het was een mooi schouwspel.
Vervolgens hebben we met de hele groep nog een klein stukje gewandeld van het klompenpad om vervolgens te genieten van een bord erwtensoep. Kortom, het was een zeer
gezellige en goed bezochte opening van het klompenpad.
Inmiddels heb ik samen met Eric de 13 km afgelegd. Het is een prachtige route, bijzonder dat je het landschap nauwelijks terug herkent wanneer je deze kan bekijken vanuit
een andere hoek. Zo leuk om te wandelen door de weilanden, langs boerenerven en op
plekjes komt waar je anders niet zou komen. Echter is de route momenteel wel heel erg
sompig, goed schoeisel is een must en neem ook wat lekkers mee voor onderweg want
het is een pittig stukje lopen.
Heel veel plezier met het wandelen van deze mooie route, voor de echte liefhebber kan
je in de route bij de Wellerweg overstappen op andere klompenpaden; Niebroekerpad,
Woldermakerpad en Tuylermakerpad. Je kan de zelf de route verkorten en verlengen.
De routes kan je vinden op www.klompenpaden.nl en de VVV heeft brochures van de
routes.
Gea Willemsen
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PCBS “Beemte”
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PCBS “Beemte”
Het kerstspel
We hadden donderdag voor
de vakantie een kerstspel.
Het ging over opa Knoest.
Die vertelde het verhaal over
Jezus.
Als opa Knoest het kerstverhaal vertelde.gebeurde,
Het aan de andere kant
echt.
Het verhaal ging over dat
Maria en Jozef een kind kregen.
Daarna liepen we terug met
een lampion naar school,
Waar we iets gingen eten en
drinken.
Toen gingen we naar huis
om daar lekker te slapen.
Gemaakt door sem

Oudejaarsdag
Eindelijk was het zover, het was oudejaarsdag.
De hele familie was er we hadden vuurpijlen, sierpotten en rotjes en
nog veel meer. Eindelijk was het 23:59 uur nog Eén minuut het was
24:00 uur dus we wensten elkaar een gelukkig Nieuwjaar en toen
was het knallen geblazen. Daar ging een vuurpijl. en toen een paar
rotjes. we gingen naar binnen en we gingen lekker slapen.
Einde
Gemaakt door ROGIER en MAX
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Seniorensoos
Dinie,Bep en Mini wensen u allen een gelukkig en gezond 2012 en hopen dat er dit jaar
weer elf gezellige soosmiddagen komen. Ook hebben we dit jaar ons 30 jarig jubileum.
We zouden het leuk vinden als er nog wat nieuwe leden bij komen,want ons groepje
word wel klein en dan word het ook steeds moeilijker om iets te organiseren dat binnen
het budget blijft en voor de artiesten is het ook leuker als de groep wat groter is. Maar
het is tot nu toe altijd nog wel gelukt om er iets leuks van te maken. De senioren die
naar de soos gaan zijn heel enthousiast en komen altijd. Dus we gaan vol goede moed
naar het jubileum.
6 December:
Helaas Sint en Piet zijn niet bij ons op de soos geweest,ze waren al weer terug naar Spanje.
Maar dat kon de pret niet drukken en hebben er
toch een hele gezellige middag van gemaakt. We
begonnen met koffie en een heerlijk stuk gevuld
speculaas aangeboden door Jan en Minie beheerders van het dorpshuis.
Als gasten hadden we het Amzettrio. Het was werkelijk prachtig wat ze ter horen brachten.
Allemaal oude liedjes van vroeger. Met Mannie Welgraaf op de accordeon, haar man met de mondharmonica en Ben Stuit zang.
Het waren liedjes die we allemaal mee konden zingen. Het deed me weer denken aan vroeger toen
mijn ouders aan het aardappels rapen waren op het
land en aan het hooien,
Die zongen ze toen al o.a. kleine Greetje uit de polder,oh zwarte zigeuner,sneeuwwals,daar bij die molen en mooie zeemansliederen.
Zo hadden we weer een mooie middag.
3 Januari:
Na elkaar alle goeds te hebben gewenst voor het nieuwe jaar ,trakteerden Jan en Minie
op heerlijke oliebollen bij de koffie en gezellig bijpraten zo na de feestdagen,hadden we
twee gasten van het vertelgenootschap uit Apeldoorn. Het waren Ben uit Loenen en Dinie uit Klarenbeek.
Ze konden prachtige verhalen vertellen,in het dialect.
Van die verhalen over Oarend Peppelkamp uut Klarenbeek die vroeger met bezems en
wasborstels langs deuren ging om ze te verkopen.
En over stropers in de winter en Klaas Modderkolk uut Loenen de jachtopziener was.
De middag was zo om.
We hadden het idee dat ze wel een hele dag van die mooie verhalen konden vertellen.
7 Februari is onze volgende soosmiddag.
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Het weer in de Beemte..
2011: zeer zonnig en zeer warm
Tijdens de feestdagen blikken we regelmatig terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Het weer liet ons
dit jaar ook niet ongemoeid. In 2011 beleefden we de zomer in het voorjaar, de herfst in de zomer en de lente in de
herfst. Vele records werden dan ook gebroken: het droogste en zonnigste voorjaar ooit gemeten, de natste zomer,
droogste november en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bij veel mensen is de slechte vakantieperiode blijven
hangen, maar we beleefden naast een fraai voorjaar ook een bijzonder mooie nazomer. Tijd om de eindbalans op te
maken.
Top-10 noteringen
De gemiddelde jaartemperatuur komt uit op 10,9 graden, terwijl 10,1 normaal is. Ook hebben we dit jaar flink meer
zon gehad dan gebruikelijk: 1840 tegen 1639 uren normaal. De neerslagsom komt gemiddeld over het land een
stukje lager uit dan normaal, met 792 mm tegen 847 normaal. Het jaar 2011 is dus zeer zonnig en zeer warm verlopen. Dit levert een 8e plek op in de ranglijst met zonnige jaren sinds 1901 en een 7e plek voor de temperatuur.
Het aantal warme dagen lag met 93 tegen 84 normaal ook op een hoog niveau. De slechte zomerperiode zorgde
echter voor een tekort aan zomerse en tropische dagen. Voor de vakantievierders in eigen land viel er met de regen
en kou dan ook weinig te genieten.
Droog en zonnig voorjaar, natte vakantieperiode
In januari en februari was het vrij mild winterweer. In het voorjaar domineerden hogedrukgebieden, met als gevolg
een lente die droger en zonniger dan ooit tevoren verliep. Ook was het de op één na warmste lente ooit gemeten.
De droogte zorgde voor recordlage rivierafvoeren, meerdere natuurbranden en problemen voor de landbouw. In juni
kregen we te maken met gemiddeld over de maand vrij normaal zomerweer. De vakantieperiode kenmerkte zich
door een gebrek aan zonneschijn, lage temperaturen en zeer veel regen. Vooral in juli was het erg slecht zomerweer. Sinds 1966 was het niet zo nat geweest in Nederland en er werd geen enkele zomerse dag genoteerd
(maxima van 25 graden of meer). In augustus knapte het weer langzaam iets op. Het warmere weer werd echter
maar liefst vijf keer afgestraft door extreem weer (code oranje) in verband met zware onweersbuien. De zware buien brachten de neerslagsom van de zomer op een hoger niveau dan ooit gemeten (350 mm tegen 225 normaal).
Fraaie nazomer, droge november
Nadat we begin september nog met een vroege herfststorm te maken kregen, volgde herstel naar zonnig en warm
nazomerweer. September en oktober telden samen 6 zomerse dagen, wat in schril contrast staat met een totaal
van 7 zomerse dagen in de hele zomer! Op 11 november brak een koudere periode aan, met gedurende een week
regelmatig nachtvorst en de eerste grootschalige strooiacties. Het weer werd verder gekenmerkt door hardnekkige
velden met laaghangende bewolking en mist. De novembermaand kenmerkte zich vooral door de droogte. De rivierstanden bereikten net als in het voorjaar een uitzonderlijk lage stand. Dat is niet verwonderlijk, want vanaf eind
oktober tot begin december viel er nauwelijks neerslag. Gemiddeld over het land viel in november totaal slechts 9
mm regen. Daarmee beleefden we de droogste november ooit sinds de start van de neerslagmetingen in 1906.
Herfst in december
Om de wanorde dit jaar nog groter te maken werd het de afgelopen decembermaand flink onstuimig. Meerdere
stormen deden onze kustgebieden aan, met soms wat schade tot gevolg. Tot een zware storm kwam het echter
niet. Wel viel heel veel regen, waardoor december een top-5 notering behaalt in de ranglijst met natste decembermaanden. Het was niet alleen nat, maar ook zeer zacht. De gemiddelde temperatuur behaalde met 5,8 tegen 3,7
normaal eveneens een top-5 notering. Van 16 t/m 20 december deed het weer korte tijd winters aan. Toch leverde
het slechts 1 vorstdag op in De Bilt – alleen 1974 noteerde ook maar 1 vorstdag in de hele maand december. Het
restant van december verloopt naar verwachting rustig en vrij droog, met toenemende kans op zon. December doet
met een top-5 notering voor hoge temperaturen en veel neerslag ook een flinke duit in het jaarzakje dat vol zit met
extremen
Neerslag in de Beemte
Het neerslag totaal in de Beemte was hoger als het landelijke gemiddelde, in het totaal viel er 933 mm neerslag. Dit
is ruim 100 mm meer. De beemter neerslaggegevens heb ik doorgekregen van de heer Slijkhuis wonende aan de
Bellertstraat, de gegevens van MeteoBeemte komen daar bijna mee overeen.
Neerslag in de Beemte onderverdeeld over de maanden.

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

75

59

17,5

13

36

90,5

129

174

68

88

18

165

meteobeemte@gmail.com
De Ratelaar - Januari 2012 - Pagina 20

Het weer in de Beemte..
Jaaroverzicht 2011 van het weer in Nederland

De minimum temperatuur was -3°C op 29 januari en de maximum temperatuur was 24.9°C op 28 juni. De gemiddelde temperatuur over het hele jaar was 10.9°c

Het laagste percentage mogelijke zonneschijnduur was 0% op 6 januari en het hoogste percentage
zonneschijnduur was 93% op 1 mei. Het gemiddelde percentage mogelijke zonneschijnduur over het

De minste neerslag viel op 3 januari (0 mm) en de meeste viel op 12 juli (58.9 mm). De gemiddelde
neerslag over het hele jaar was 2.3 mm en de jaarsom neerslag was 830.4 mm.

Het laagste percentage relatieve vochtigheid was 42% op 1 mei en hoogste percentage relatieve vochtigheid was 100%
op 20 november.
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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

Beste buurtbewoners,
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Brandweer “Beemte”/
/ BBvBB
Beste inwoners Beemte-Broekland

Vanaf 31 december 2011 hebben we geen vrijwillige brandweer meer in
Beemte-Broekland. U heeft er afgelopen jaar diverse keren over kunnen
lezen in de Ratelaar. Verder is er natuurlijk veel over gesproken.
De vrijwillige brandweer heeft bijna 90 jaar bestaan en heeft dus vele malen moeten uitrukken of om een brand te blussen, of een koe uit een kelder te halen die door het rooster was gevallen en er zullen veel meer dingen op te noemen zijn wat ze hebben gedaan. Om een koe uit een kelder
te krijgen is geen gemakkelijke klus, daarom heeft de vrijwillige brandweer van Beemte-Broekland zelf een takel gemaakt, om een koe uit een
kelder te takelen. Deze takel is nu bij andere korpsen in gebruikt.
Op 9 januari jl. hadden de leden en oud leden van de brandweer BeemteBroekland een nieuwjaarsreceptie. Het bestuur van de Buurt Belangen
werd daar door iemand anders van op de hoogte gesteld en met de vraag
kunnen jullie daar nog iets voor doen. Wij hebben overlegt binnen het bestuur en met de voorzitter Harco Wolters. We hebben besloten om daar
heen te gaat. Het was alleen kort dag, ik moest er alleen heen de andere
bestuursleden waren bezet. Ik ben naar die nieuwjaarsreceptie geweest.
Namens het bestuur van de Buurt Belangen en alle inwoners van BeemteBroekland heb ik alle vrijwilligers bedankt voor het werk wat ze hebben
gedaan voor Beemte-Broekland. Als bestuur hebben we alle leden die op
het laatst nog actief waren en cadeaubon geven als dank voor al dat werk.
Het is natuurlijk heel jammer dat dit zo is gelopen. De mensen zelf hadden er veel plezier in en dat wordt hun afgenomen. Dat er bezuinigd moet
worden daar hadden ze geen probleem mee, maar wel dat dit korps daardoor moest worden opgeheven, is niet de juiste beslissing. Vooral omdat
er ook in Zuidbroek vele woningen worden gebouwd de komende jaren.
Laten we hopen dat het sluiten van deze kazerne geen nadelige gevolgen
heeft voor Beemte-Broekland.
Het is al heel moeilijk om vrijwilligers te krijgen waar ook voor en nu worden er weer vrijwilligers aan de kant gezet, dit zelfde is ook al gebeurd bij
het ophalen van het oud papier. Laten we hopen dat er niet veel meer bezuinigd moet worden en daardoor nog meer vrijwilligers weg gaan. Nogmaals bedankt voor al het werk wat jullie hebben gedaan en als jullie je
toch vervelen, dan hebben wij nog plaats in ons bestuur.
Voorzitter Buurt Belangen
Joop Achterkamp
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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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Zijactief de Vecht
Inmiddels kijken we al weer uit naar de tweede ledenavond van dit jaar op 15 februari.
Voor deze avond hebben we Ellen Vegter uitgenodigd. Ze komt uit Huizen.
Met onderstaand berichtje stelt ze zich voor.
Ik ben binnenhuisarchitect en geef adviezen en workshops over interieur en styling.
Het inrichten en restylen van uw huis is leuk! Wat een hele klus lijkt
en waar u tegen op kijkt kan heel leuk zijn. Ik nodig u uit voor een
gezellige presentatie op het gebied van interieurstyling.
Ik laat u kennis maken in een ontspannen sfeer, met de wereld van
de interieurstylist.
Het opnieuw inrichten van een huis lijkt vaak heel moeilijk. Hoe maak
ik de juiste meubelopstelling en welke kleuren passen bij elkaar. Hoe
weet ik wat de juiste en gezelligste verlichting is.
Verder vertel ik iets over veel gemaakte “foutjes” en geef tips en trucs
die makkelijk zijn toe te passen in uw eigen interieur.
Dit kan heel goed met een klein budget. Styling hoeft niet duur te
zijn.
Soms heb je het gevoel dat er iets mist in je interieur. Vaak is dit op een eenvoudige manier op te
lossen met kleine veranderingen en de juiste accessoires.
Als ik dit zo lees lijkt het me een leuke, leerzame avond te worden.
Hierbij nodig ik u uit en neem gerust iemand mee.
Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.
Kijk ook op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief. Hier vind u het nieuwe jaarprogramma,
foto', verslagen en het “praatje van de maand”. We hopen u op deze avonden te ontmoeten.
Groetjes Janny.

Oranjevereniging Beemte Broekland
Aan de leden van de Oranjevereniging “Beemte Broekland”,
Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging “Beemte
Broekland”, welke gehouden zal worden op donderdag 16 februari 2012 om 20.00 uur in het dorpshuis
“Ons Huus”.
AGENDA
Opening
Notulen vorige ledenvergadering
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie 2011
Benoeming kascommissie 2012
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar
Benoeming nieuwe bestuursleden
Bespreking programma Oranjefeest 2012
Wat er verder ter tafel komt
Afsluiting
Namens het bestuur,
Gondy Siemelink

Dhr. Gradus van Lohuizen
Dhr. Erik Langenbach
Dhr. Tom Hopman
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Ouderraad PCBS “Beemte”

ACTIE VERKOOP KERSTBAKJES EN DEUR/GRAFTAKKEN
BASISSCHOOL BEEMTE SUCCESVOL VERLOPEN

Beste lezers,
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer een paar weken oud. Toch willen wij u graag nog even informeren over het succes van het maken en verkopen van de kerstbakjes en deur/graftakken.
Traditiegetrouw zijn we half december weer aan de slag gegaan om de kerstbakjes en deur/
graftakken te maken. Nou ja, eigenlijk moeten we zeggen dat we in oktober al van start zijn gegaan met de voorbereiding van deze klus.
Terwijl iedereen nog aan het nagenieten was van de mooie herfstdagen, liepen Joke, Tinka en
Jet al bij de groothandel te speuren naar spulletjes om de kerstbakjes en de deur/graftakken
mee te vullen. Dat dit goed gelukt is, blijkt wel uit het uiteindelijke eindresultaat. Vervolgens is
de maand november goed benut voor de overige voorbereidingen, waaronder mensen benaderen voor groen. We hebben inmiddels een aantal „hofleveranciers‟. Sommigen van hen knippen
de takken zelfs al op maat. Dat is echt geweldig. Zonder al deze mensen zouden we deze actie
absoluut niet zo succesvol kunnen afronden. Hartelijk bedankt hiervoor. Super!
Ook zijn we weer druk geweest met het afbellen van de mensen die altijd een deur/graftak willen bestellen. We hebben dit jaar een recordaantal van 52 takken op onze lijst kunnen plaatsen.
En zo werd het al weer december. Nadat de Sint en zijn gevolg vertrokken waren, hebben we de
school gevuld met dennengroen. Maandagavond 12 en dinsdagavond 13 december zijn we alvast met een aantal ouders en leerkrachten druk bezig geweest met het maken van kerstbakjes
en woensdagochtend hebben de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 enorm hun best gedaan om
ook nog heel veel kerstbakjes te maken. Die jongens en meiden hebben pas écht groene vingers. We zijn druk geweest, maar het was heel gezellig! En zoals gezegd: het resultaat mocht er
zijn!
Uiteindelijk hebben we zo‟n 165 kerstbakjes gemaakt welke door de topverkopers van de bovenbouw op woensdagmiddag 14 december aan de man/vrouw zijn gebracht. Vorig jaar konden we
zeggen dat we in „no-time‟ uitverkocht waren. Dat kunnen we nu niet zeggen, maar het grootste
gedeelte heeft uiteindelijk toch bij de inwoners van Beemte Broekland in huis staan pronken.
Geweldig gedaan jongens en meisjes!!
En op woensdagavond hebben we nog met een behoorlijke groep ouders, leerkrachten en zelfs
een aantal „externe vrijwilligers‟ de deur/graftakken in elkaar gezet en zoveel mogelijk weg gebracht. We hebben veel positieve reacties gekregen. Dat is fijn om te horen. Ook fijn is dat zoveel mensen onze school een warm hart toedragen.
Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken dat u op deze manier onze school en daarmee onze
kinderen blijft steunen!
Hartelijke groet,
PCBS Beemte,
Ouderraad
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Kerkdiensten Wilhelminakerk
Diensten in de Wilhelminakerk in februari en maart 2012
05 februari
12 februari
19 februari
26 februari
04 maart
11 maart
14 maart
18 maart
25 maart

10.00 uur: Avondmaalviering met ds.Muller
10.00 uur: dienst met mw.Al.
10.00 uur: dienst met ds. Van Asselt
10.00 uur: dienst met ds. Muller
10.00 uur: dienst met ds. Bouma
10.00 uur: Kerk & Schooldienst PCBS Beemte
Met ds. Muller.
19.30 uur: Biddag met ds. Muller
10.00 uur: dienst met ds. Van Beelen
10.00 uur: dienst met ds. Holwerda.

U bent van harte welkom tijdens deze diensten.
Voor de jongsten is er een oppas aanwezig.
De wat oudere kinderen kunnen naar Zondagschool/Kindernevendienst.

Beemterweg 7
Beemte

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

Kerkdiensten Antoniuskerk

Kerkdiensten in de Antonius kerk
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Woensdag
Zondag

4 februari woord en communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor
2 februari Eucharistieviering met pastor J Peeters en het Antoniuskoor.
18 februari carnavalsviering met pastor W. Rekveld en Inbetween
22 februari Aswoensdag viering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor
26 februari 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 activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
De Locatieraad en het parochiesecretariaat
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Hobby/Workshops
Van Ineke Nieubuur (Lavanda Decoraties) kreeg ik het volgende februariprogramma:
13 februari:
keuze in het maken van een uil van mos , of een lentedecoratie
met hout, mos, takken en bolletjes
De workshop start om 20.00 uur, welkom om 19.30 uur voor een kopje koffie.
De workshops worden altijd gegeven op de maandag of woensdagavond.
Ineke wil graag inventariseren of er belangstelling is voor andere avonden. In dat geval even
mailen naar lavanda@planet.nl of kijken op de website www.lavanda-decoraties.nl
Een leuke tip: Judesign (van die leuke tassen) heeft in haar atelier aan de Griftstraat 31-33
een naaicafé geopend. Iedereen die het gezellig vindt om met een kopje koffie aan te schuiven om kleding te maken, te herstellen of te pimpen is welkom op maandagochtend vanaf
11.00 uur, woensdagmiddag en vrijdagochtend.
Je kunt dan gebruik maken van de naaimachines en de kennis van Atelier Judesign. Wel
even van te voren melden dat je komt!
Voor informatie over de workshops: www.judesign.nl ; voor informatie over het naaicafé :
www.naaicafe-apeldoorn.nl .
Miek v.d. Pangaard

Vrijwilliger zijn...

Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enig doel
een positieve verandering
een waardevolle levenswandeling
en voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Amnesty Apeldoorn
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Uit de oude doos
‟t Is vief januarie as ik dit stuksien schrieve, en vanuut mien luije stoel wens ik iederene een goed 2012. De hele
maônd kan ut nog, wordn‟n dur bie ons altied „e zegt, en daôr gaô ik dan mar van uut.
Eers mar is un paar dinge rech zett‟n meestal doe‟j dat in ‟t olde jaôr nog, da‟s niet gebeurt. Bêter late dan nooit.
Vandaôr dat ik de redaksie van de Ratelaar nog bedanke veur ut intervjoe in de laatste Ratelaar van 2011. Ik zal
mien beste doen um ok dit jaôr regelmaôtig un stuksien te schriev‟n.
Ja, en dan Kobus, bestiet e noe wel ech?.
Nou ik zal oe dit zegg‟n, ik zie um zo af en toe, ok Grietien zien vrouwe, wat trouwens un bes wieffien is, mar ie‟j
zult ze nooit teeg‟n koom‟n op ‟t daarp of op de kaarmse. Vergang‟n dinsdag liet Grieten mien nog weet‟n dat Gradus de timmerman bie eur „e wes was umme de jaôrrekening uut de voete te maak‟n. En dat gunk zo.
Gradus de neuze, de timmerman in ‟t daarp had dur un
gewoonte van „e maakt met de jaôrwisseling met de
rekeningen rond te gaôn.
Daôr dee „e un heel‟n aôvond aôver, iedere aôvend un
klante. Behalve koffie, ok meestal un paar neutjes, vake meer as ene. De klant‟n raak‟n um niet zo makkelijk
weer kwiet, lange praôt‟n, tot diepe in de nach toe.
Gradus nuum ut klant‟n binding.
Umsgelieks in ut nieje jaôr kwam Gradus bie Bats van
de Kamp, de naôste buure van Kobus en Grietien. Kobus zag de timmerman bie Bats ‟t aarf oploop‟n, en zei
teeg‟n Grietien “De timmerman kump vaste maargenaôvend bie ons” want Gradus had de gewoonte op
de rieje af te gaôn.”Mar ik zal um opknapp‟n, daôr ku‟j
van op an”.
Bats kwam de timmerman bie de deura al inteeg‟n,
trok da‟luk de knippe um Gradus te betaal‟n, mar Gradus dee net of‟e niks zag, liep de gang in en zei:”Dat
mot eens bepraôt word‟n Bats”.
Veurdat de boer een woord kon zegg‟n zat Gradus al
lange en breed an de keukentaôfel.
De rekening werd uutvoerig bepraôt,‟t was un flodder
papiertien van niks, mar de timmerman gaf dur uutgebreid uutleg bie, wat „e zoal veur zien geld „e daôn had.
Bats vond ut de moeite van ‟t bepraôt‟n niet weerd,
maôr de borrel kwam wel op taôfel.
De timmerman zat op de praôtstoel, en Bats had eigen‟s de kachel ok al goed an.`t Kon dan ok niet uut bliev‟n dat Gradus pas naô twaalv‟n op huus an ströpel‟n.
De andere dag smaargens teeg‟n half neeg‟de, had Kobus ‟t
waark zowiet klaôr, en zo terloops zei „e teeg‟n Grietien :”ik gaô
eev‟n bie Bats kiek‟n.” Mar de vensterluuk‟n waar‟n nog dichte.
Hee wus metene wat daôr de oorzaak van was.
Niejsgierig dat „e was hielt Kobus ‟t zaakjen bie Bats goed in de
gaat‟n, en ja heur, teeg‟n neeg‟n uur kwam Bats naôr buut‟n.
Kobus dur rap heer en vroeg zo langs zien neuze weg:”Zo
Bats, he‟j oe verslaôp‟n?” Bats vuul‟n zich betrap‟t en zei met
un slaôperig gezichte:”Gradus de neuze is dur gister aôvend „e
wes met zien rekening, ie‟j weet wel wat dur dan gebeurt Kobus,”daôr maakt „e zo‟n toestand van en dan koom iej wied naô
twaalf uur op bedde.
“Nou”zei Kobus,” Dat hoef‟e vanaôvend bie mien niet te lapp‟n,
ik garandeer oe da‟k um zo kwiet binne”Dan bi‟j un knappe
keerl a‟j dat veur mekare kriegt”zei Bats.”
Dat bin ik ok, dat weet iej toch, anders had Grietien mien destieds zeker niet will‟n hebb‟n,” sneerd‟n Kobus weerumme.
‟s Aôvends kump Gradus ‟t hofpad op loop‟n, Grietien zag um
an koom‟n, en zei teegn Kobus,”O gottegot, Kobus, noe zuj‟t
hebb‟n.”
‟‟Laôt um dur mar in en geef um metene mar koffie, ik zal mien
maôtregel‟n treff‟n.”
‟‟He‟j holt oe fatsoen,‟‟ zei Grietien nog.
Gradus zat eev‟n later an de koffie, en wens‟n Kobus en Grietien wat mar wenselijk was. Kobus hield zich nog eev‟n in, en

toen de timmerman de Koffie op had vroeg Kobus um naôr de
rekening.
‟‟Heb ie‟j daôr al is las met „e had Kobus‟‟, vroeg de timmerman.
‟‟Och man ‟t is mar gekheid‟‟, zei Kobus. ‟‟Want daôr koam ie‟j
toch veur, en dan kan ik metene zien of ie‟j mien niet af „e zet
hebt,” zei Kobus. ”Waôrumme bi‟j zo jachterig,”ging Gradus
deur,”ie‟j hebt toch wel eev‟n tied veur un praôtjen Kobus?”
”Jaô effen wel.” Hee gaf Gradus de cent‟n en zei:”Ie‟j bint un
beste keerl, mar ik mot dur maarg‟n weer vrog uut. Ik wete niet
wa‟j van plan bint, mar ik trekke mien bokse uut, en a‟j dan nog
wat praôt‟n wilt, koomp dan mar bie mien an bedde zitt‟n. Kobus trok de bokse uut en dook de beddestêê in.” ‟‟Wel heb ik
van mien leev‟n “ zei Gradus,” dat heb ik nog nooit met „e
maakt.” ‟‟Dan maak ie‟j ‟t noe met Gradus, eens mot de eerste
keer weez‟n.”
Gradus roll‟n de deure uut. Grietien wol eur beklag maak‟n bie
de annemmer en zei “Ie‟j weet hoe mien man in mekare zit.”
‟‟Och laôt mar Grietien.” Nauwlijks had Gradus zien hakk‟n „e
licht of Kobus schoot as un haze de beddestêê weer uut.
De slaop was ineens aôver en zei teeg‟n de vrouwe: “Ik modde
eev‟n naôr buurman Bats.”
‟‟Doe niet zo kinderachtig” zei Grietien.” ‟‟Wat kinderachtig ik
kanne die keerl wel kwiet wodd‟n, en dat zal Bats weet‟n ok.”
Met veule kabaal kwam Kobus bie Bats de keuk‟n in en riep ”Ik
bun um al kwiet.” Wa‟j toch,” zei Bats en zett‟n grote oog‟n op
“dan is „e nog gien kwartien bie oe „e wes.”
‟‟Hooguut tien menuut‟n Bats.” ‟‟Daôr snapp‟n Bats niks van,
dat had nog nooit un mense veur mekare „e kreeg‟n.
Kobus had noe alle tied um Bats uut te
legg‟n hoe hee zoiets an mut pakk‟n. Kobus zei nog wel:”
Daôr mo‟j un keerl veur weez‟n.”Wol ie‟j un
borrel Kobus?”
Nou zei Kobus,”as ie‟j ok met doet dan
kumme wiej dur wel ene op drink‟n.”
Umme half twaalve heur‟n Grietien de
klinke van de deel‟n deure in de heugte
gaôn, en eev‟n later gestommel op de
geute.
Ze wis al genoeg toen Kobus binn‟n kwam.
‟‟Ik dache da‟j dur maarg‟n vrog uut woll‟n. Ie‟j kunt dur zo in, ‟t
dek lig al an ‟t voet‟n ende.”
Aôrnd.
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Bij het doorzoeken in mijn archief trof ik deze foto aan van een uitstapje naar Schiphol. Ik denk dat het de Zondagsschool Beemte is achter in de jaren veertig, helemaal rechts staat mijn persoontje met daaronder Anton Bakker de
zoon van Meester Bakker rechts boven Leidinggevende Peter Brouwer, verder naar links Hr. van de Haar en helemaal
links Willem Hulleman. Wie kent wie? Ab Veldwijk

Wie kent wie?
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Installatietechniek

VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN
MOET U BIJ VAN ASSEN ZIJN.

De Vecht
Kerkstraat 12
7396 PH De Vecht - Terwolde
Tel
: 055-3231276
Fax
: 055-3231776
E-mail
: devecht@tiscali.nl
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Zoden bemesten met 10.000 litertank.
Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in
folie wikkelen.
Loon- en grondverzet bedrijf:

D.G. VAN ASSEN
Oude Beemterweg 6 Beemte
Tel: 055-3121315

Avloh Constructies
Lage Brink 77
7317 BD Apeldoorn
Tel: 055-5225496
info.avloh@hetnet.nl
www.avlohconstructies.nl

Voor al uw:
RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen
Las– en constructiewerkzaamheden
Machinebouw en plaatwerk
Complete hallenbouw
Tuinhekwerk
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Voor de jeugd
QUIZVRAGEN
Wat gebeurt er als je een rode steen in een gele rivier gooit?

2.

Wat kun je alleen houden als je het hebt gegeven aan iemand anders?

3.

Een cowboy komt op vrijdag te paard de stad binnen en vertrekt
twee dagen later ook op vrijdag. Hoe kan dat?

4.

Wat komt van de trap af maar beweegt niet?

5.

Zeg mijn naam en ik verdwijn. Wat ben ik?

6.

Welke beroemde Nederlandse voetballer had bij Ajax shirtnummer 14

7.

Welke niet-mechanische sport bereikt de hoogste snelheden?

8.

Is een dolfijn een vis of een zoogdier?

9.

Hoeveel magen heeft een koe?

Het spettert
Je woord
Zijn paard heet Vrijdag
Een traploper
Stilte
Johan Cruijff
Parachutespringen
Zoogdier
Vier
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

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".
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Uitslagen Competities
Biljartvereniging "ONS HUUS"
2011
Beemte Bokaal
naam speler
car
WB GW JBr
AV
EB
BK
AD
JB
HKjr LV
HH
HKsr PvV MvB puntengemiddelde
w.Bouwmeester
53 xxx
0
2
0
2
0
2
0
2
0
0
2
2
0
12 1.75
G.Wijnbergen
50
2 xxx
2
0
2
2
2
0
2
0
2
0
2
2
18 1.43
J.Broekhuis
62
0
0 xxx
2
2
2
0
2
0
0
0
2
2
0
12 1.79
A.velthoen
50
2
2
0 xxx
0
0
2
0
0
0
1
2
2
0
11 1.42
E.bellert
44
0
0
0
2 xxx
0
1
0
1
0
2
2
0
0
8 1.17
B.koller
41
2
0
0
2
2 xxx
2
2
2
2
0
2
0
0
16 1.24
A.doppenberg
41
0
0
2
0
1
0 xxx
0
2
2
2
2
0
0
11 1.23
J.Bakker
47
2
2
0
2
2
0
2 xxx
0
2
2
0
2
2
18 1.42
H.kieskamp jr
38
0
0
2
2
1
0
0
2 xxx
2
0
2
2
0
13 1.19
L.Veldhuis
38
2
2
2
2
2
0
0
0
0 xxx
0
2
0
0
12 1.08
H.Homan
31
2
0
2
1
0
2
0
0
2
2 xxx
2
0
0
13 0.79
H.Kiskamp sr
31
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0 xxx
0
0
4 0.77
P.v Voorst
33
0
0
0
0
2
2
2
0
0
2
2
2 xxx
2
14 0.88
M.v Binsbergen
33
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
2
0 xxx
20 1.09
Iedereen speelde 1 partij tegen elkaar.
De Beemte bokaal is dit jaar gewonnen door: M.van Binsbergen met 20 punten.
Een gedeelde 2e plaats is voor G.Wijnbergen en J.Bakker ieder met 18 punten.
Van Harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Biljart vereniging De Keu/ Ons Huus
Spelers de Keu
Spelers Ons Huus
naam
tem car gem.car beurten punten naam
tem
H.Reusken
31
31
35
2 J.Bakker
L.Bomhof
31
31
36
2 L.Veldhuis
G.Reusken
31
31
36
2 W bouwmeester
B Bouwmeester
35
35
21
2 A.Doppenberg
B.Roeterd
56
56
24
2 J.Bakker
J IJsseldijk
25
22
49
0 P.v Voorst
J.Veldhuis
38
22
22
0 M.v Binsbergen
G de Groot
47
47
36
2 G.Wijnbergen
W.Hagen
27
27
38
2 H Kieskamp jr
M.vd Haar
29
29
34
2 H.Homan
B.Bouwmeester
35
31
34
0 A.Doppenberg
B.Roeterd
56
56
16
2 J Bakker
L Bomhof
31
31
26
2 L.Veldhuis
G.Reusken
31
31
29
2 J.Broekhuis
H Reusken
31
23
21
0 A.Veldhoen
M.vd Haar
29
29
33
2 H.Homan
J.Ijsseldijk
25
18
35
0 P.v Voorst
G.de Groot
47
27
27
0 G.Wijnbergen
J.Veldhuis
38
38
27
2 M.v Binsbergen
W,.Hagen
27
21
36
0 H.Kieskamp jr
TOTAAL
26
Punten April
18
Punten totaal
44

nov-11
car gem car beurten punten
50
38
35
0
38
33
26
0
53
44
36
0
44
20
21
0
50
27
21
0
33
33
49
2
31
31
22
2
50
35
36
0
38
35
38
0
31
20
34
0
44
44
34
2
47
323
16
0
38
28
26
0
65
54
29
0
50
50
21
2
31
26
33
0
33
33
35
2
50
50
27
2
31
22
27
0
38
38
36
2
TOTAAL
14
Punten April
22
Punten totaal
36

Zoals u misschien wel weet, spelen we 2x per jaar tegen de KEU.
In het voorjaar zag het er nog goed voor ons uit we stonden voor met 22 punte voor ONS HUUS tegen 18 punten voor de Keu.
Maar in November wisten ze ons toch weer in te halen en ging de wisselbeker naar de KEU.
Van Harte gefeliciteerd met de overwinning.
Volgend jaar zullen we zeker proberen om de beker weer terug te halen.
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Rondje Beemte 2012
VAN HOBBY TOT KUNST
Dit jaar wordt alweer voor de 4e
keer het Rondje Beemte georganiseerd en wel op zaterdag 4 augustus. Tijd dus om op zoek te gaan
naar voldoende deelnemers om er
weer een succes van te kunnen
maken. Niet alleen de mensen die
al een keer meegedaan hebben
worden hierbij uitgenodigd , maar
ook ben ik op zoek naar die onbekende hobbyist , kunstenaar of
amateurkunstenaar die dit wil delen met anderen.
Vaak is het plezier dat je hebt van
het maken of er mee bezig zijn
voor anderen al leuk om te zien
en inspirerend!
Ik ben ook op zoek naar meer
deelnemers buiten de kern Beemte, om er weer een leuk fietstochtje (rondje) van te kunnen maken.
Hobby kan je breed zien: misschien heb je een mooie tuin, of kweek je bepaalde planten.
Misschien heb je bijzondere dieren en kan je daar veel over vertellen. Laat het weten!

Wanneer je zelf geen ruimte hebt, kijken we
of er op een van de adressen een goede plek
te vinden is. Zo hebben vorig jaar verschillende deelnemers met patchwork en breiwerk
samen in de kerk geëxposeerd. Er is van alles
mogelijk.
Voor opgave of vragen: mail naar miekvdpangaard@orange.nl of bel 06 24979300 .
In de loop van april wordt er op de website
www.atelierdekippenschuur.nl meer nieuws
gepubliceerd. Daar kan je nu ook nog wat
foto‟s van vorige deelnemers van het Rondje
in 2008 bekijken. Laat van je horen, het is
ontzettend leuk en gezellig om mee te doen!
Miek v.d. Pangaard
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