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Seniorensoos
In mei hebben we zelf onze soosmiddag verzorgd, nl. met het spel “ontdek je plekje’’.
Na de koffie met wat lekkers erbij en gezellig bijpraten over de nieuwtjes van de afgelopen maand gingen we beginnen.
We hadden allerlei foto’s gemaakt van
mooie en bijzondere plekjes uit ons mooie
dorpje. Die foto’s gingen de tafels rond en
konden de antwoorden worden opgeschreven,er waren nog wel wat moeilijke plekjes
bij.
Het is dan ook zo leuk dat je dan hele verhalen krijgt over die bijzondere plekjes.
Na de pauze hadden we foto’s plekjes van
dorpen om ons heen zoals Teuge, Vaassen,
Terwolde, Wenum Wiesel.
Je staat er versteld van hoe goed dat iedereen in zo’n spel is.
Juni was ook weer bijzonder,we hadden een sooslid die de middag verzorgd heeft nl. Reinder Slijkhuis.
Hij liet ons prachtige dvd’s zien van Stichting
Apeldoorn Kanaal, en kon er ook heel veel van
vertellen.
Het lijkt zo gewoon dat het kanaal er ligt,maar als
je dan hoort dat het is uitgegraven met schop en
kruiwagen en dat er soms meer dan 100 meter
per dag werd gegraven. Dat heeft menig zweetdruppeltje gekost.
Het stuk van Apeldoorn naar Zwolle zijn ze van
1825 tot 1829 mee bezig geweest. Het is 31 kilometer lang, Het was 11meter breed en 1.60meter
diep.
De 24 kilometer van Apeldoorn naar Dieren hebben ze later gegraven.
Dus al met al is het een flink karwei geweest.
Er is al die jaren heel wat vrachtscheepvaart door gekomen.
In 1980 is het kanaal gesloten voor de scheepvaart,en werden er bruggen en sluizen gemaakt.
Dit is in het kort weergegeven wat we gezien en gehoord hebben,maar het was nog heel veel
meer.
Reinder bedankt dat je ons een gezellige en leerzame middag bezorgd hebt.
3 Juli komen we weer bij elkaar en gaan we een gezellig uitstapje maken.
We wensen u allen een mooie en vooral een gezonde zomer!
Dinie,Bep en Mini
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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
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

Dhr R. Ganzevles
Broeklanderweg 8, 7341 PJ Beemte Broekland
Tel.: 055-3122040 E-mail: ronald.ganzevles@planet.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 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

Zijactief fietstoertocht

3 juli
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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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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.
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juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen.
Drukfouten voorbehouden.
© Copyright 2011-2012: De Ratelaar
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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
Beste lezers,
Voor u ligt de laatste Ratelaar voor de grote vakantie.
Boordevol nieuws over o.a. het Rondje Beemte op 4 augustus.
En natuurlijk gaan we allemaal genieten van de vele activiteiten op het Oranjefeest op 10,11
en 12 augustus.
Hopelijk werkt het weer een beetje mee en houden we het droog, liefst met een zonnetje
erbij!
In september kunnen we er dan fris tegen aan en gaan we de gewone dingen weer doen:
naar school, werk en……….de nieuwe Ratelaar lezen! Fijne vakantie!
Druk bezig met het Rondje, wil ik toch even stilstaan bij het overlijden op 6 juni jl van
Eef Schipper.
Samen met Tiemen was zij één van de meest enthousiaste deelnemers, die altijd na afloop
even liet weten hoe zij van het Rondje genoten had.
U kent haar allemaal veel langer dan ik, maar zal met mij zelden iemand met zo’n positieve
instelling zijn tegengekomen. Ook onder moeilijke omstandigheden nog kunnen genieten van
de dingen om je heen; ik heb daar grote bewondering voor!
Namens de redaktie wens ik Tiemen, kinderen en kleinkinderen de komende tijd veel sterkte!
Miek v.d. Pangaard

2012
28,29 Aug.

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

Week
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 juni 2012 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
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Dealer van

Winkelcentrum “Kerschoten”
Mercatorplein 34
Apeldoorn
Tel: 055-5215865
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Wenumseweg 39
7345 DE WENUM WIESEL
Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

Hartveilig wonen
Jaarlijks worden 15.000 mensen getroffen door een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. De kans om dit te overleven is het grootste wanneer iemand binnen 6 minuten geholpen wordt. Zo snel kan een ambulance vaak niet ter plaatse zijn.
Hartveilig wonen biedt juist die acute hulp totdat de ambulance er is. Hoe? Met voldoende geschoolde vrijwilligers en voldoende defibrillatoren (AED’s) op openbare
plaatsen. Hartveilig wonen is onmisbare burenhulp!
Hartveilig wonen in het kort
Bij een 112-melding wordt de ambulance direct gealarmeerd. Tegelijkertijd krijgen
vrijwilligers die dichtbij het slachtoffer wonen/werken een sms-bericht. Dit is de oproep om acute hulp te gaan verlenen. Er wordt gevraagd de reanimatie op te starten
of een defibrillator (AED) op te halen en daarmee naar het slachtoffer te gaan. Samen
met andere vrijwilligers verleent u hulp totdat de ambulancedienst deze van u overneemt.
Bovenstaande tekst heb ik overgenomen uit een informatiefolder van Hartveilig wonen. Graag wil ik dit onder uw aandacht brengen. De afgelopen maand hebben een
aantal vrijwilligers uit onze buurt weer een herhalingscursus gevolgd, maar we willen
er graag meer. Wie volgt er jaarlijks een erkende training en is bereid zich aan te melden bij Hartveilig wonen zodat we in onze omgeving meer vrijwilligers krijgen?
Ik heb telefonisch contact gehad met iemand van Hartveilig wonen hierover en de ervaring is dat als er 10 tot 20 mensen in de buurt hier zich voor aanmelden er bij een
calamiteit altijd wel 2 of meer aanwezig zijn. Dus kunt u reanimeren of bent u BHV-er
op het werk, denk er dan eens over na.
We beschikken sinds ruim een jaar over een defibrillator in de
Beemte. Het zou toch wel heel vervelend zijn dat we bij een calamiteit dan niet in actie komen omdat er te weinig vrijwilligers zijn.
Voor meer informatie: www.hartveiligwonen.nl

Marjan van Assen
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Oecumenische werkgroep Terwolde, De Vecht,
Nijbroek
MUZIKALE FIETSTOCHT LANGS DRIE KERKEN OP ZONDAG 1 JULI 2012
Op zondag 1 juli is er een muzikale fietstocht die langs drie kerken voert.
In elke kerk wordt om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur een miniconcert gegeven van 30 à 40 minuten.
Daarna heeft iedereen de gelegenheid om in ongeveer drie kwartier naar een andere deelnemende
kerk te fietsen.
Omdat het om afstanden van ongeveer vijf kilometer gaat, is dat ruimschoots haalbaar. Het programma ziet er als volgt uit:
In de Protestantse Kerk van Nijbroek, Dorpsplein 8 wordt het concert net als vorig jaar vorm gegeven
door Rob Wagenvoort en een aantal van zijn leerlingen.
We beluisteren muziek met saxofoon, klarinet, dwarsfluit en gitaar.
In de R.K. H. Antonius in de Vecht, Kerkstraat 32 is er een optreden van het zang- en gospelkoor
“Vocation” uit Apeldoorn onder leiding van Ton Schimmel.
In de Prostestantse kerk van Terwolde, Molenweg 2 kunnen we luisteren naar “the Four of us”, een
enthousiast kwartet met de vier stemmen “sopraan”, “alt”, “tenor” en “bas”.
In elke kerk wordt u gastvrij ontvangen met koffie, thee of limonade. De toegang is vrij. Wel staat er
in elke kerk een mandje of bus, waarin giften gedeponeerd kunnen worden; er zijn immers kosten aan
deze dag verbonden.
Wilt u reageren, dan kan dat bij ds. Jan Lammers uit Nijbroek (0571 – 290715, janrlammers@hetnet.nl), bij ds. Betsy Nobel uit Terwolde (0571-292213, nobel45@hetnet.nl) en bij Ben Pas
uit de Vecht (055-3231216, fembenpas@hetnet.nl).
Het geheel wordt georganiseerd door de oecumenische werkgroep “Terwolde, de Vecht, Nijbroek”.
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Ook hier had uw advertentie kunnen staan !!!

Voor info: deratelaar@gmail.com

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 Orpheus 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
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4e Rondje Beemte
4e Rondje Beemte: van hobby tot kunst 2012
4 augustus van 11.00-17.00 uur
Veel mensen hebben zich aangemeld om mee te doen met het 4e Rondje Beemte. Daarmee
hebben we een zeer gevarieerd aanbod van hobby tot kunst!
Nu nog goed weer en het belooft weer een geweldig Rondje te worden.
In de loop van juli is de deelnemerslijst definitief en komt de route te staan op
www.atelierdekippenschuur.nl . Dan staan ook alle foto’s er bij.
U kunt de route uitprinten.
En dit zijn alvast de deelnemers (tot half juli kunnen er nog wijzigingen zijn, dus hou de website in de gaten) :

Wilhelminakerk

Beemterweg 7

Annet Barmentloo
Marianne Bomhof
Ineke Ganzefles
Corrie Kolkman
Nelleke Lohuizen
Bep van de Scheur
Ellen Verwoord
Tootje Vos
Tineke Wensink

breiwerk
patchwork
kaarten
patchwork
aktie Wilhelminakerk voor het opknappen van een tehuis
schilderijen (aquarel)
intuïtief borduurwerk (mandala’s)
patchwork
schilderijen

Atelier

Beemterweg 16

Gerrie van Disbergen

Schilderijen aquarel, acryl en beelden

Dorpshuis Ons Huus

Beemterweg

Albert van Hartskamp

carving, met demonstraties, schilderijen acryl
www.albertcarving.blogspot.com

Atelier de Kippenschuur Oude Beemterweg 8
Greet Grottendieck
Tinka Hendriks
Cor Oostenenk
Ria Oostenenk
Miek v.d. Pangaard
Esther van der Zouw

Glasbewerking
Rein de Groot

Barbara Pijnappel

bronzen beelden
haakwerk kadootjes
schilderijen acryl en olieverf
keramiek beelden
o.a. dierportretten krijt
www.atelierdekippenschuur.nl
geboortegeschenken
www.esthervanderzouw.corn/creatief

Beemterweg 44
Brandschilderen, glas in lood, fusing tackfusing,tiffany

Fluitersweg 34
Beelden en workshops
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4e Rondje Beemte
Annie van Dronkelaar

Teugseweg 20
o.a. kantklossen, glas graveren, verzameling eierdopje
en melkkannetjes

Annie Stuifzand

Lochemsestraat 12
strofiguren

Hans Bijloo

Lochemsestraat 7
digitale kunst (o.a. digitaal bewerkte fotografie)
www.kunstkantoor.nl
www.hansbijloo.com

Anita Bensink

Broeklanderweg 77a
Schilderijen, tekeningen, diverse technieken

Atelier Het Kookhuis

Broeklanderweg 80

Fem Pas

tekeningen, schilderijen, textiel en kadootjes

Zoals u kunt zien een leuke fietstocht van ongeveel 15 km waar heel veel te zien is. U bent er
zeker een paar uur druk mee! Veel plezier!
Miek v.d. Pangaard

Anita Bensink

Gerrie Disbergen

Miek van de Pangaard

De Ratelaar - Juli 2012 - Pagina 16

Route 4e Rondje Beemte
Route omschrijving
Je kan de route op elk punt beginnen.
Vanuit Zevenhuizen en Zuidbroek (Laan van de Leeuw) rij je langs Kanaal Noord naar de
Beemte. Voor de veiligheid vanaf de Oostveluweweg over het fietspad aan de andere
kant van het Kanaal rijden. Bij de Papagaaibrug het Kanaal oversteken, ongeveer 10
meter rechtsaf en dan linksaf de Beemterweg in.
Voor de mensen die vanuit oost Apeldoorn komen via de Zwolseweg, Oude Zwolseweg is er
een extraatje: aan de Fluitersweg 34 (zijstraat Oude Zwolseweg) is de Beeldentuin van
Barbara Pijnappel open. U vervolgt daarna de Oude Zwolseweg, rechts aanhouden de Pa‐
pagaaiweg in. De Papagaaibrug over, Kanaal oversteken, 10 meter rechtsaf, dan linksaf
de Beemterweg in.
Hier begint het Rondje in de Beemte.
Let er op dat langs het Kanaal soms hard gereden wordt, dus voorzichtig met overste‐
ken!
Je vindt hier aan de linkerkant (nr.7): de Wilhelminakerk met 9 exposanten.
Aan de rechterkant op nr. 16: het atelier van Gerrie Disbergen.
Vervolg de Beemterweg. Vlak voor de bocht vindt je buurthuis Ons Huus met:
carvingwerk en schilderijen van Albert van Hartskamp. Hij geeft ook carving demon‐
straties.
Je rijdt met de bocht voor het schooltje langs mee naar links en vindt dan na 20 me‐
ter op de Oude Beemterweg 8: Atelier de Kippenschuur met 5 exposanten.
Je rijdt weer terug naar de Beemterweg en volgt deze verder.
Op nr. 44 (ingang 10 meter de Vellertweg in) vind je: atelier en werkplaats van Rein
de Groot.
Je rijdt het viaduct over de snelweg over en rijdt meteen rechts het fietspad op (met
de auto iets verder de Kraaienjagersweg rechts inrijden). Het fietspad komt iets ver‐
der op de Kraaienjagersweg uit.
Aan het eind zie je aan je rechterhand een picknickplaats en speelplaats voor kinde‐
ren. Aan het eind van de picknickplaats ga je linksaf ongeveer 15 meter de Drosten‐
dijk/Teugseweg in. Aan de linkerkant op nr. 20 vind je de vele hobby's van Annie van
Dronkelaar.
Rij terug naar de picknickplaats en ga vlak voor de Kraaienjagersweg rechtsaf de Lo‐
chemsestraat in.
Op nr. 12 kan je de strofiguren van Annie Stuifzand bekijken.
Op nr.7 is het werk van Hans van Bijloo te bekijken.
Fiets de Lochemsestraat af richting De Vecht.
Voor restaurant De Groot rij je linksaf de Kerkstraat in. Net voorbij manege Pothoven
ga je rechtsaf de Broeklanderweg in. Na ongeveer 15 meter vind je rechts op nr.77a
(pad in fietsen) de schilderijen van Anita Bensink.
Aan de linkerkant op nr.80: atelier Het Kookhuis van Fem Pas.
Rij weer terug, rechts aanhouden de Beemterweg in. Rij deze uit tot het Kanaal.
Wel thuis!
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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

ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND

Optocht Oranjefeest Beemte-Broekland

Al sinds de eerste Oranjefeesten in Beemte‐Broekland is de optocht
door de buurtschappen een vast onderdeel van het feestweekend.
In de beginjaren werden de versierde wagens voortgetrokken door
paarden, maar gaandeweg zijn deze vervangen door fietsen, (vracht)
auto's, trekkers en zelfs grasmaaiers!
Door de creatieve inzet van o.a. de verschillende buurtschappen, de
Beemterschool, plaatselijke bedrijven, verenigingen, families en vrien‐
dengroepen is de optocht al 65 jaar een plezier om naar te kijken.
Dat de optocht naast kijkplezier ook de samenhorigheid kan verbete‐
ren bewijst de inzet van de vele buurtschappen tijdens het 50‐jarig ju‐
bileum van de OVBB. In dat jaar zijn er vele gezellige avonden doorge‐
bracht in de schuren van de vele straten die Beemte‐Broekland rijk is.
Uiteraard staat dit jaar de optocht weer op het programma tijdens het
65‐jarig jubileum van de Oranjeverening Beemte‐Broekland. Wij als be‐
stuur hopen daarom ook dit jaar op veel deelname.
Dus trommel je buren, (sport)vrienden, familie of collega's op en laat
jullie zien tijdens de optocht van dit jaar! Wij wensen iedereen veel
creativiteit en plezier tijdens de opbouw van de optochtwagens!
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Het weer in de Beemte..
In veel plaatsen werden al sinds de 16e eeuw almanakken uitgegeven. De nog steeds verschijnende Enkhuizer Almanak en Deventer Almanak bestaan al meer dan vier eeuwen. In de 19e eeuw beleefden almanakken een hoogconjunctuur. Ze werden aan de deur en op straat uitgevent. Er zijn
ook veel gespecialiseerde jaarboekenreeksen, zoals studie- en studentenalmanakken, literaire jaarboeken, de officiële, nog bestaande Staatsalmanak
en reclame-almanakken, waarvan vooral in het buitenland veel opmerkelijke voorbeelden bestaan. Er bestonden tot aan de Tweede Wereldoorlog
ook hofalmanakken, almanakken van bestuursorganen, diplomaten, provinciale almanakken en gemeentelijke almanakken.
Omdat een almanak gebruiksdrukwerk voor iedereen is, zijn er van de vroegste maar weinig exemplaren bewaard gebleven, net als er bijvoorbeeld
weinig oude telefoongidsen zijn. Een van de oudst bekende is de Deventer almanak van 1595 die in het Behouden Huys gevonden werd.

Het weer in de Beemte volgens de almanakken

Deventer Almanak
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

datum

Deventer Almanak

Enkhuizer Almanak

1 Juli

Warm zomerweer met
Fraai zomerweer
onweersbuien

2 Juli

,,

,,

De Deventer Almanak is de oudste, nog verschijnende almanak in Nederland. Hij dateert van omstreeks 1480 en
verscheen tot ver in de twintigste eeuw.[1] Nadat de almanak
26 jaar lang niet was verschenen hervatte met de jaargang
2009 een uitgever uit Doesburg de publicatie.

3 Juli

,,

,,

4 Juli

,,

,,

5 Juli

Wisselvallig, normale
temperaturen

,,

6 Juli

,,

,,

Het oudste exemplaar van de almanak is in bezit van het
Rijksmuseum te Amsterdam. Deze almanak was door Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck meegenomen tijdens hun reis naar Indië in 1595. Gedurende deze reis kwamen zij in de poolwinter vast te zitten op het eiland Nova
Zembla. Toen zij Nova Zembla verlieten, lieten ze de almanak achter. Tussen de resten van hun verblijf 'Het Behouden
Huys' werd het drukwerk eeuwen later teruggevonden. Lange tijd was onbekend dat het hier een Deventer Almanak
betrof, omdat het boek dermate was beschadigd dat identificatie lastig was. Pas in 1983 werd op grond van het colofon
aangetoond dat Simon van Steenbergen de uitgever was en
dat het daarom om de Deventer Almanak ging.

7 Juli

,,

Zomers met kans op
onweer

8 Juli

,,

,,

9 Juli

,,

,,

10 Juli

Wolkenvelden, beetje
regen, redelijk koel

,,

11 Juli

,,

,,

12 Juli

,,

,,

13 Juli

,,

,,

14 Juli

,,

,,

15 Juli

Warmer, 20-25 graden
,,
Celsius

16 Juli

,,

Onbestendig

17Juli

,,

,,

18 Juli

,,

,,

19 Juli

,,

,,

20 Juli

Zon, buien, normale
temperaturen

,,

21 Juli

,,

,,

22 Juli

,,

,,

23 Juli

,,

,,

24 Juli

Zomers warm (25 graden Celsius) plus kans ,,
op een bui

25 Juli

,,

Regenachtig en zacht

26 Juli

,,

,,

27 Juli

,,

,,

28 Juli

Warm, met kans op
een bui

,,

29 Juli

,,

,,

30 Juli

,,

,,

31 Juli

,,

,,

Enkhuizer Almanak
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Enkhuizer Almanak is een kleine almanak die jaarlijks
verschijnt. De almanak bevat informatie over het komende
jaar, zoals een uitgebreide kalender met feestdagen en markten, astronomische gegevens (opkomsttijden van zon en
maan, tijdstippen van eb en vloed) en weersvoorspellingen.
Daarnaast staan er ook algemene zaken in, zoals volksvertellingen en weetjes en andere vormen van folklore.
De Enkhuizer Almanak verschijnt al eeuwen, maar wordt
pas sinds 1992 in Enkhuizen uitgegeven. De almanak verscheen mogelijk voor het eerst in 1595, maar er zijn geen
exemplaren van rond die tijd bewaard gebleven. Het oudste
exemplaar in het archief van de uitgeverij van de Enkhuizer
Almanak dateert uit 1686.[1]
Sinds 1995 is in Enkhuizen het Enkhuizer Almanak Museum gevestigd.
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Oranje Vereniging Beemte Broekland

Hallo jongens en meisjes uit Beemte
Broekland en omstreken!
Op zaterdag 11 augustus 2012 is het weer zover: de kindermiddag van het Beemterfeest!
Deze middag worden jullie allemaal om
14:00 uur op het feestterrein verwacht.
Zullen we er met z’n allen weer een spetterende middag van maken?
Tot dan!
Groetjes van de commissie
Kinderspelen.
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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

Advertentietarieven
Per jaar:
Hele pagina €135
Halve pagina
€75
Kwart pagina €40

(18,5 bij 26 cm)
(18,5 bij 12,5 cm)
(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.
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•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

PCBO Beemte
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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

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

r
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w
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t
s
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ma . 8.3
t
Za

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
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PCBO Beemte
Schoolreisje
Een tijdje terug zijn we op schoolreisje geweest. We gingen naar Pretpark Hellendoorn. Iedereen had
er zin in want het was al een tijdje geleden dat we met schoolreis naar een pretpark zijn geweest.
Toen gingen we weg met de bus en iedereen had wel wat lekkers mee. Toen we er waren gingen we
eerst een plekje zoeken voor de tassen. Daarna mochten we door het pretpark lopen. We gingen in
leuke attracties zoals achtbanen en watervallen en we mochten ook nog patat. Toen het was afgelopen
gingen we met de bus weer naar huis.
Len
50-ste leerling
Het is dan al even geleden maar wel leuk, de vijftigste leerling van de Beemte. Het is Senna Apeldoorn
die bij de Korenaar woont. S ‘middags gingen we een taartje eten in de gang en het was wel gezellig.
Er kwam ook een fotograaf van de Stentor die foto’s kwam maken van Senna. De volgende dag stond
onze school in de krant, misschien heeft u dat wel gezien het was een hele leuke middag bij ons in de
school.

Musical
Wij zijn op school bezig met de musical, wij zijn al druk aan het verven voor het doek en aan het oefenen voor de tekst. Het is nog wel heel moeilijk want wij vergeten soms wat dingen maar dan helpt de
juf ons gelukkig. We moeten ook goed de liedjes oefenen en de dansjes die er bij passen. We hebben
ook op internet filmpjes gekeken over de musical zodat we goed weten wat we moeten doen.
Groetjes Dylan
Vorige week hoorden wij een minder leuk nieuwtje. Rein de Groot van glas en lood lag in het ziekenhuis. Dus toen gingen Noëlle Philips en Anouk Mensink een rondje in Basisschool Beemte met een
mooie kaart. We hadden de kaart in de brievenbus gedaan en de kaart was aangekomen! Rein was er
heel blij mee! Gelukkig is Rein weer thuis en kan hij weer lekker genieten van de frisse lucht van de
Beemte☺. Tussendoor kwam Lonneke de Groot nog even langs met wat mandarijntjes als bedankje
voor de kaart.
Geschreven door: Anouk en Noëlle

Het gevonden konijn Beemter Babbel
Op 14 juni 2012 hebben wij een konijn gevonden. Het beestje was er ziek dus er zat maar één ding
op. We hebben hem in een bak gestopt met water en hooi. Toen gingen we naar het huis van de fam.
Engel. Toen hebben wij het nummer 144 red een dier gebeld. Na een uur proberen namen ze eindelijk
op. Toen werden we doorverbonden naar de dierenartsenpraktijk in Vaassen. Toen reden we naar de
dierenarts. Toen waren we er. Toen zaten we in de wachtkamer en konden naar 10 minuten naar de
spreekkamer. Toen kreeg Beemter Babbel twee spuitjes en toen was hij overleden.
Gemaakt door: Myrna, Lobke en Mathijs
Schoolreis
De Beemte ging op schoolreis en dat was heel leuk. We gingen naar avonturenpark Hellendoorn. Het
was heel leuk, maar sommige kleuters gingen niet mee. Einde.
Door Max Lunneker
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PCBO Beemte
Musical
Nou het gaat over piraten en daarom gaat het over een eiland. Er is ook een koor en dat heet de olleboelestam. We oefenen altijd heel hard in de klas. En Jacintha komt altijd helpen. En iedereen heeft
een rol maar we verklappen het niet dus kom kijken!
Bryan Althof
Voetbalkamp bij V en L
We gingen weer op voetbalkamp. Er gingen van de Beemte meer dan 20 leerlingen mee. Dat was wel
een grote verassing voor V en L. We gingen eerst een spooktocht doen en toen gingen we een broodje
frikandel eten. We gingen veel voetballen en daarna slapen.
De bruiloft
Jennifer Holdijk en Niek Berends gingen trouwen. Het was heel leuk, mijn moeder en ik zaten boven te
wachten totdat Niek kwam met de koets. Buiten was het heel mooi versiert en er waren heel veel
mensen. We stapten in de koets en gingen naar het gemeentehuis en ik mocht ze trouwen en Sem en
ik gaven de trouwringen. De koets reedt naar het park en toen maakten we mooie foto’s en toen
kwam een limo ons ophalen. Toen was het feest en de volgende dag gingen we de koffers inpakken en
op vakantie. O nee te laat we hadden ons verslapen, eindelijk op Schiphol o nee vlucht gemist, gelukkig kunnen we een paar uurtjes later gaan. In het vliegtuig kregen we ook nog vertraging. Eindelijk in
Turkije, eerst lekker douchen en dan even rondlopen. De volgende dag lekker eten en dan zwemmen
en glijden. Toen kreeg ik een vriendin het was heel leuk, toen ook nog elke avond een show het was
daar heel gezellig. Ze dansen daar heel veel. En toen weer naar huis.
Van Joy

50 + reis Beemte
Op 6 juni stond de 50 plus reis op de agenda. Om 8.45 uur vertrokken we met een luxe bus richting
Hilversum.
We brachten een bezoek aan het “Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid”; het grootste audiovisuele
archief en de leukste media-attractie van Nederland onder één dak!
Maar eerst werden we ontvangen met een kopje koffie en een tv gebakje met erop een foto van André
van Duin! Na de koffie gingen we in drie groepen deelnemen aan de rondleiding.
Er was van alles te beleven op het gebied van media van vroeger en nu.
Wat een indrukwekkend gebouw met de unieke kleurrijke gevel met reliëf, het atrium van aluminium
en glas. We hebben een kijkje genomen in de "Grand Canyon" van 20 meter diep met de nationale archieven. Videobanden met beelden vanaf 1936 zijn daar opgeslagen, 42 km aan stellingkasten!
Daarna hebben we in de theaterzaal genoten van een filmpresentatie met verschillende herkenbare
beelden van vroeger. Zo kwam o.a. Dorus aan ons voorbij, André van Duin, Willem Ruis, en de eerste
tv opnames van de Beatles.
Ons lunchadres in Ankeveen had een heerlijk diner voor ons samengesteld. Het personeel zwaaide ons
uit toen we onze tocht voort zetten richting Elburg. En in Elburg kwam zowaar de zon om het hoekje
kijken. We hebben genoten van een rondvaart over het Veluwemeer onder het genot van een kopje
koffie en een plakje cake. Er werd meer gekletst met elkaar dan geluisterd naar de informatie die we
op de boot kregen. Dat zegt wel iets over de gezelligheid van de dag!
Na een uur zijn we weer huiswaarts gegaan, waar we bij het dorpshuis nog een borrel, broodje en koffie hebben gehad.
Wij hebben ondanks de regen van de ochtend weer genoten van een leuke en gezellige dag en hopen
dat u er volgend jaar allemaal weer bij bent!
Bedankt voor de gezelligheid en tot volgend jaar!
Annet en Nanda
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50 + reis Beemte
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50 + reis Beemte
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