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

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 
Tel.: 055-3660287 
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 

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



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 4 
 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 5 
 

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 

6‐jun  50+  reis 

24‐jun  MBDW toernooi 

13‐jun  Avondwandeling ZijActief 
3‐jul  Dagfietstocht Zijactief 

AGENDA  
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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 Belangen vereniging     Pagina:  2 
 

• Van de redactie       Pagina:   9 
 

• Recepten voor de barbecue      Pagina:  10 
 

• Kinderfeest en workshops     Pagina:  13, 
 

• MBDW toernooi       Pagina:  15 
 

• Klaverjas vereniging      Pagina:  17 
 

• ZijAktief        Pagina:  19 
 

• Oranje vereniging Beemte Broekland   Pagina:  21/23 
 

• Biljart vereniging Ons Huus      Pagina:  25 
 

• Seniorensoos       Pagina:  23 
 

• Verslag Paasvuur 2012     Pagina:  25 
 

• MeteoBeemte       Pagina:  29 
 

 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 8 
 

 

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   

Marjan van Assen 
Mieke van den Pangaard 
Nanda van Welie 
Nelly Koenen 
Siep Woudstra 
Willem Peppelenbos 

Het redactieteam bestaat uit: 

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

2012 Week 
  

3,4 Juli 27 

28,29 Aug. 35 

2,3 Okt. 40 

1,2 Nov. 44 

27,28 Nov. 48 

2013   

30,31 Jan. 5 

 
Beste lezers, 
Nog even een stukje van de redactie schrijven, de Ratelaar in elkaar zetten en dan kan 
deze weer richting de drukkerij. 
Iedere maand is het weer gezellig om even als redactie bij elkaar te zitten vergaderen. 
Deze maand zaten we gezellig met een lekker kopje koffie bij Nanda aan de keukenta-
fel.  
Gelukkig is er ook deze keer weer heel wat informatie uit onze buurtschap binnengeko-
men. Onze dank hiervoor, het is echt fijn dat zovelen iedere maand hun informatie voor 
de Ratelaar aanleveren. Deze keer ziet u o.a. een uitnodiging van de BB&BB, een activi-
teitenlijst van ZijActief en weer een inschrijfformulier voor het jaarlijkse MBDW toer-
nooi. 
En ... ik zag iets nieuws “op zaterdag 11 augustus wordt de eerste editie van 'Beemte's 
Next Best Minikraan Machinist' gehouden waarin de vaardigheden van de machinisten 
worden getest”. Lees het verderop in dit nummer. Een heel leuk idee vind ik.  
Voor de zomer verschijnt er nog één Ratelaar, dus graag voor 15 juni de kopij aanleve-
ren. 
Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier toe. 
 

Met vriendelijke groet, 
Marjan van Assen. 
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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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Lekkere recepten voor de barbecue 
 

BBQ Karbonade in bier-marinade 

 
Bereidingswijze                                                                                                  Neem om te begin-
nen een grote schaal en pers hierin de knoflook. Doe er de blaadjes van de rozemarijn bij en voeg de 
suiker en het flesje bier toe. Heb je dorst, neem dan zelf een tweede biertje want al het bier is nodig 

voor de marinade van dit barbecue recept . In dit BBQ recept geven we niet aan welke bier soort je 
moet gebruiken voor dit gerecht. Kies zelf een biertje uit wat je graag drinkt, of neem juist dat fles dat al 
maanden achterin de koelkast staat. 
In de lijst met ingrediënten staat dat je karbonades van de slager moet nemen. Die zijn namelijk een 
stuk smakelijker dan de goedkope karbonades uit de supermarkt. Ga je toch voor karbonades uit de su-
permarkt, kijk dan kritisch welke je meeneemt. Leg de karbonades in de marinade en laat ze minstens 
een uur liggen om zo de smaak van de kruiden en het bier op te nemen. 
Steek terwijl de karbonades liggen te marineren de barbecue aan en stook hem goed heet. Rooster de 
karbonades kort boven het heetste gedeelte van de BBQ en verplaats ze dan naar de zijkant om ze daar 
lekker mals te garen. In ongeveer 15 tot 20 minuten zouden de BBQ karbonades klaar moeten zijn. Eet 
smakelijk. 
 
 
BBQ De Hawaï spies  

 
Bereidingswijze 
Zoals bij de meeste barbecue vlees, vis en kip recepten begint ook de lekkerste Hawaï spies met een 
marinade. Pak hiervoor een diepe kom en vermeng hierin de olijfolie met de sojasaus. Maak vervolgens 
de knoflook schoon en pers de tenen boven de marinade fijn. Voeg uiteindelijk naar smaak peper en zout 
toe. 
De Hawaï spies maak je klaar met kipfilet. Snijd deze in grote blokken, of vraag de slager of hij het voor 
je doet, en marineer deze minimaal een uur in de marinade. 
Neem het blikje ananas, of gebruik een vers exemplaar natuurlijk, en snijd ook hier blokjes van. Als de 
kipfilet lang genoeg heeft gestaan is het nu tijd om de Hawaï spiesen in elkaar te zetten. Rijg hiervoor 
om en om een blokje kipfilet en een blokje ananas aan een spies. Gebruik je houten spiesen week deze 
dan in heet water voordat je ze gebruikt, dit voorkomt dat ze verbranden boven de barbecue. 
Rooster de spiesen afhankelijk van de grootte van de blokjes kip in 8 tot 15 minuten gaar boven de hete 
barbecue. 

4 schouderkarbonades van de slager peper en zout 

1 el suiker 1 fles bier 

1 teen knoflook paar takjes verse rozemarijn 

1 laurierblad  

  

5 el olijfolie                  5 el sojasaus (ketjap) 
2 tenen knoflook                  ananas (vers of uit blik) 
3 kipfilets                  peper en zout 
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Ik ging mee met het kinderfeestje van mijn kleindochter en kwam in een leuk straatje terecht in 
Zutphen:de Spittaalstraat in Zutphen. Daar zijn leuke winkeltjes, een bakkerij die workshops ver-
zorgd in taartenbakken (ook voor een kinderfeestje). 
Wij moesten op nr. 31 zijn bij Kreazin. Een handwerk- en hobbywinkel, waar ook workshops worden 
gegeven en, zoals in ons geval een kinderfeestje. 
Er is te veel om hier allemaal op te schrijven, maar je kan op de website en webshop alles bekijken: 
www.kreazin.nl . 
Ik pik er een paar dingen tussenuit. 
 
Kinderfeestje zeep maken: 
Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In ongeveer 2 uur maken de kinderen een prachtige zeepket-
ting met kraaltjes in allerlei vormen, in te pakken in een mooi zakje en te versieren met allerlei lint-
jes. 
Eerst kiezen zij een mal met leuke vormpjes uit, dan de kleur van 
de zeepjes en dan de geur (dat is best moeilijk!). De basis voor de 
zeep wordt gesmolten, kleur en geur (en glitters!) er door geroerd 
en dan in de vormen gegoten. Dan wordt er nog geroken, andere 
vormen van elkaar gekozen en begint het rijgen en versieren. 
De meiden uit de Beemte hebben heel hard gewerkt! 
Er is drinken en snoep en alles is ruim voorradig. 
Kosten € 8,- per kind. 
Er is ook een andere workshop voor tieners. 
 
Voor volwassenen zijn er o.a. de volgende workshops: 
Hotpot   :glazen sieraden maken met behulp van een 
magnetron 
Zpagetti XXl haken :haken met super dik draad. Je maakt een 
tas, kussen of placemat. 
Friendly plastic :sierraden van kunststof met een mooi gekleurd metaallaagje dat je     
verhit met een föhn. 
Powertex   :in een dagdeel maak je een klein beeld, wierookhouder,klein masker van po-
wertex. Dat is een textielverharder, maar ook papier, karton, pluche, leer en glasvezelmat. Na 6 we-
ken binnen drogen kan een met powertex gemaakt beeld naar buiten. en dagdeel kost €40,- 
 
Deze overige workshops duren 2 ½ uur en kosten incl. materiaal,thee of koffie met wat lekkers tus-
sen de € 30,- en € 37,50. Ze worden gegeven op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-13. 00 uur en van 
13.30-16.00 uur. 
In de winkel en webshop is alle materiaal ook los te koop. 

Kinderfeestje en workshops 
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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 

 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! Koop bij onze adverteerders! 
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Hallo sportvrienden, 
 
Het 6-de lustrum is daar! Voor de 30-ste keer organiseren we dit jaar weer het oude en vertrouwde 
MBDW toernooi. We hopen weer op een grote deelname van teams. We sporen dan ook iedereen aan 
om in zijn omgeving mensen enthousiast te maken voor ons gezellige “Meedoen-Belangrijker-Dan-
Winnen” toernooi. We kunnen nog veel meer teams gebruiken en zitten nog lang niet aan onze limit. 
Zoals gebruikelijk wordt het toernooi ook dit jaar weer gehouden op de laatste zondag in juni, die valt 
nu op 24 juni. Hopelijk zien weer elkaar dan weer op de vertrouwde locatie, het sportveld in de Beem-
te Broekland. 
 
Het is dit jaar weer mogelijk om in te schrijven bij de senioren in de prestatie en recreatie poules. Voor 
de jeugd van 13 t/m 16 jaar  is er weer een 3 tegen 3 beach/gras toernooi en voor de jeugd van 7 t/m 
12 jaar spelen we met minimaal 5 tegen 5 een toernooi. Je kunt je alleen of per team opgeven. Er be-
staat wel de mogelijkheid dat de organisatie afwijkt van de opgave. Het is bij de jeugd van 7 t/m 12 
jaar belangrijk dat je je goede leeftijd opgeeft. We willen bij voldoende deelname deze categorie split-
sen in een poule voor de 7 t/m 9 jarigen en een poule voor de 10 t/m 12 jarigen. Dit kan alleen als er 
voor beide poules voldoende aanmeldingen zijn. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt maar we proberen 
het opnieuw. 
 
Deelname voor de jeugd is gratis. Voor de seniorenteams bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. De in-
schrijving plus het inschrijfgeld moet voor 21 mei binnen zijn. Het inschrijfgeld kan overgemaakt wor-
den naar Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte Broekland onder 
vermelding van MBDW 2012 en de naam van het team. 
 
Sinds het vorige lustrum is de afsluitende barbecue niet meer weg te denken bij het MBDW toernooi. 
Het was telkens een groot succes en van alle teams die er aan meededen kregen we alleen maar posi-
tieve reacties. Daarom willen we jullie ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen om na afloop te kun-
nen BBQ-en. De kosten voor een volwassenpakket zijn € 8,50 voor een kinderpakket € 4,50. Jullie mo-
gen er vanuit gaan dat de kwaliteit minimaal hetzelfde is als voorgaande jaren.  
Opgeven voor de BBQ kun je via onze website of via het inschrijfformulier. Het geld voor de BBQ moet 
net als het inschrijfgeld voor 21 mei binnen zijn. Dit kan naar hetzelfde bankrekeningnummer onder 
vermelding van BBQ 2012, Teamnaam, aantal volwassen- en aantal kinderpakketten. Als er niet be-
taald is, is er ook geen BBQ pakket. 
 
 
De MBDW organisatie. 
Email:   mbdw@diobeemte.nl 
Website: http://mbdw.diobeemt.nl  
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Activiteitenlijst ZijActief 2012 
 
Avond fietspuzzeltocht op woensdag 30 mei 
Opgeven voor 25 mei bij: 
Ria Overvelde 055-3232099 fransovervelde@hetnet.nl 
Marian van den Beld 055-3231826 marianvandenbeld@hotmail.com 
Evelien Davelaar 055-3232314 f.davelaar@upcmail.nl 
Janny Buitenhuis 055-3231655 janny@buitenhuiz.nl 
 
Avondwandeling 
Op woensdag 13 juni gaan we weer wandelen, (mits goed weer) 
We vertrekken om 18.30 vanaf het Peco gebouw op Teuge Parmentierstraat 3.  U 
hoeft zich hiervoor niet op te geven en er zijn geen kosten aan verbonden. 

Dagfietstocht dinsdag 3 juli 2012 
Opgeven voor 22juni 2012 bij 
Lies Ham 055-3231704  lies_ham@hotmail.com 
Hettie van het Erve 055-8449083  j.vh.erve@planet.nl 

 

 
     
Busreisje dinsdag 11 sept 2012 
Eens in de 10 jaar vindt de Wereldtuinbouw Expo Floriade plaats in Neder-
land. 
Dit jaar is het de 6e editie van de Floriade in Venlo. 
Programma incl. entree 
8.30 uur      Vertrek vanaf de parkeerplaats de Groot 
10.30 uur    Aankomst Floriade Venlo ( onderweg koffie en iets lekkers in de 
bus) 
16.00 uur    Vertrek Venlo 
16.30 uur    Drie gangen diner met één consumptie in 
 Het Witte Huis in Zeeland (N.B) 
18.15 uur   Vertrek naar de Vecht 
19.45 uur  Terug bij de Groot 
Kosten € 56.00 
Opgeven bij Lies of Hettie 
055-3231704 
055-8449083 
Alle leden, echtgenoten, vriendinnen, buurvrouwen en zussen zijn welkom. 
Opgeven voor 1 augustus en betalen op rekening van  
Zijactief rek no. 15.08.02.749  o.v.v. Floriade. 
  
We hopen op veel belangstelling, zodat we elkaar ook in de zomer kunnen 
ontmoeten. Mede namens het bestuur wens ik iedereen een fijne zomer 
toe. 
Groetjes Janny. 
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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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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  Beemter‐
school, plaatselijke bedrijven, verenigingen, families en vriendengroepen is de op‐
tocht al 65 jaar een plezier om naar te kijken.  
 
Dat de optocht naast kijkplezier ook de samenhorigheid kan verbeteren bewijst 
de inzet van de vele buurtschappen tijdens het 50‐jarig jubileum van de OVBB. In 
dat  jaar  zijn er  vele  gezellige  avonden doorgebracht  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 bestuur ho‐
pen 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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BEEMTE’S NEXT 

BEST 
Mini-

kraan  
MACHi-

NIST 
 
 
Ook al zo vaak op verjaardagen en buurtbarbecues discussies 
gevoerd wie als beste een minikraan kan besturen? 
Nu is de tijd om die weddenschappen eindelijk tot uitvoering 
te brengen tijdens het Oranjefeest in Beemte‐Broekland… 
 
Op zaterdag 11 augustus wordt de eerste editie van 'Beemte's 
Next Best Minikraan Machinist' gehouden waarin de vaardig‐
heden van de machinisten worden getest.  
 
Vanaf 15.00 uur zullen de 12 deelnemers hun werkelijke kwa‐
liteiten laten zien tijdens het spectaculaire onderdeel:  Kratje 
hengelen ! 
 
Dus kom hen 11 augustus aanmoedigen en zie wie er met de‐
ze prestigieuze titel vandoor gaat!! 

Oranje Vereniging Beemte Broekland 
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Biljart vereniging ”ONS HUUS” 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 26 
 

 

Dorpshuis “Ons Huus” Beemte 
 

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

Verhuur van vergaderruimtes. 
 

Thema avonden, bedrijfsfeesten en familiefeesten. 
 

Warme en koude buffetten. 
 

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

 
Cafetaria en catering. 

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

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

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

 
•Isolatieglas 
•Enkel glas 
•Spiegels 
•Schilderwerken 

 
 
 
 

   Dhr. H. Vollering 
 

 

 
Zevenhuizenseweg 8 
7322 HC Apeldoorn 
Tel: 055-3600425 
Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 

 
Advertentietarieven  

 
 
 Per jaar: 
 Hele pagina €135  (18,5 bij 26 cm) 
 Halve pagina  €75 (18,5 bij 12,5 cm) 
 Kwart pagina €40 (9,0 bij 12,5 cm) 
 
 De Ratelaar verschijnt 10 maal per jaar. 
 Elke maand met uitzondering van januari en 
 augustus. 
 

  
Hier had uw advertentie kunnen staan. 

 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 27 
 

Staat ter dekking:  
 

Gerald v.st. Olyhof 
 
  
 

ZWARTE HENGST,  
 
  
 

eerste premie, onbeperkte deklicentie 
 
  
 

Dekgeld  €  100,00 
 
  
 

Stal van Schoonhoven, Gatherweg 34, Vaassen 
 

Tel: 0571-291569. 
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  V oor e lke  k lus 
in  en  om  het hu is  

   V e lle rtw eg  2 0  
   7 34 1  AB   B e em te-B ro e kla n d 
   Te l: 0 5 5 -31 2 00 8 5  
   M o b ie l: 0 6 -12 6 82 8 96  
   Fa x: 05 5 -3 12 2 91 1  
   E -m a il: gva n lo h u ize n @ h etne t.nl 
   w ww .klu ssen -h o ve n iersb e drijf.n l 
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  Het weer in de Beemte.. 

• Juniregen is God's zegen, komt zonneschijn daarbij, dan maakt het boer en stadslui blij. 
• In Juni veel regen, komt wijngaard en bijen ongelegen. 
• Blaast juni uit de noorderkant, verwacht veel koren op het land. 
• Vliegen de vleermuizen 's avonds rond, dan komt er mooi weer in de vroege stond. 
• Donderweer in juni maakt het koren dik. 
• Zware onweers baren dikke korenaren. 
• Juniweer meer droog dan nat, vult met goede wijn het vat. 
• Donderweer in juni, maakt het koren dik. 
• Op juni komt het aan, of de oogst zal bestaan. 
• Mei niet te koel en niet te nat en niet te droog, vult de schuren hoog. 
• Als het koud en nat in juni is, dan is het heel het jaar ook mis. 
• Hoort ge in juni de donder kraken, dan maken de boeren goede zaken. 
• Is juni nat en guur, dan wordt alles slecht en duur. 
• Blaast de wind in juni uit de noorderkant, zo waait het koren van het land. 
• In juni dondergevaar, dan is het een vruchtbaar jaar. 
• Wie nu zijn vel niet brandt, staat starks als een bleekscheet op het strand. 
• Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer veel te laat. 
• Boeren maaien nu hun grasjes, stedelingen pakken hun terrasjes. 
• In juni te veel regen in de nok, schaadt de bij en de bonenstok. 
• Juni met veel donder, brengt de oogst ten onder. 
• Juni regen geeft veel zegen, maar met een bijtje erbij, en het zonnetje er boven, doet de boer de Here loven. 
• Met een zomerwervelwind, is het weer ons goed gezind. 
• In juni koude en een regenvlaag, ziet het boerke niet zo graag. 
• Zo heet het is in juni, zo koud het is in december. 
• Een boon in juni geplant, geeft er vijftig in de hand. 
• Een wei die in juni niets geeft, is niet waard dat ze leeft. 
• Gaat juni goed voorbij, dan is men in juli nog blij. 
• Is de zomeravond mistig, dan is het weer met gaven kwistig. 
• Wat St. Medardus(1), geeft droog of nat, zes weken duurt het dit of dat. 
• Heeft Magriet(10) geen zonneschijn, dan zal het een natte zomer zijn. 
• Regen op Sint Barnabas(11), dan zwemt de oogst in de waterplas. 
• Is het op Sint Antonius(13) nat, de boer drinkt zich van verdriet zat. 
• Regen met Sint Veith(15),dan regen het zes weken in de tijd. 
• Het weer van St. Jan(24), houdt dertig dagen aan. 
• Met St. Jan de wind uit het noorden, het goede weer is geboren. 
• Als op St. Pieter(29) het haantje kraait, komt het regenweer ons toegewaaid. 

Oude wijsheden en weerspreuken 
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VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 
MOET U BIJ  VAN ASSEN  ZIJN. 

 
Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 
Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 
 

Loon- en grondverzet bedrijf: 
 
 

D.G. VAN ASSEN 
 
 

Oude Beemterweg 6 Beemte 
 

Tel: 055-3121315 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avloh Constructies 
Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 
Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 
www.avlohconstructies.nl 

Voor al uw: 
RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 

Las– en constructiewerkzaamheden 
Machinebouw en plaatwerk 

Complete hallenbouw 
Tuinhekwerk  

Openingstijd
en winkel 

ma. t/
m  vr. 8

.30-12.00 uur 

Zat. 8
.30 -16.00 uur 

 
Installatietechniek 
 

  De Vecht 

 
Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 
Tel  : 055-3231276 
Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 31 
 



De Ratelaar - Juni 2012 - Pagina 32 
 


