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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 

(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 

Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121305    E-mail: deratelaar@gmail.com 

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-

ven: 

Mw. N. Koenen 

Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 

Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  

Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 

Broekland 

Mw. Q. Kuiper 

Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 

E-mail: qkuiper@gmail.com 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. G. van Lohuizen 

Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121339    E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 

Internet: www.ovbb.nl 

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 

Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 

Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 

Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 

Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 

Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 

Internet: www.diobeemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 

Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 

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

Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 

Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 

Tel.: 055-3660287 

E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 

Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 

Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een gratis telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen 

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

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

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

tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

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

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

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

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

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

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

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

Agenda 2012 

Dorpsplan 29 maart 

50 plus reis 22 mei 



De Ratelaar - Maart 2012 - Pagina 6 
 

 

 

 

B. Schipper Apeldoorn BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

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

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 
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B. FIETS   

 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 

 

LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF 

 

FA. BOVENDORP 
 

Maïs zaaien. 

Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien. 

Mest en mengmest verspreiden.  
Inkuilen met doseerwagens. 

Egaliseren en slootgraven. 
Verhuur van kranen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beemterweg 25 Beemte 

Tel: 055-3121314 

 06-52923530 

BGG: 055-5211313 

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

 

 

Feestje? 
 

BEL DE BARBEQUE SPECIALIST 

VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND 

 

Bel:   Jos Boerkamp 

 055-3121582 

 055-5334590 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

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

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

Beste Lezers, 

 
De redactie is bezig geweest met het samenstellen van alweer de 2e Rate-

laar van 2012. In deze Ratelaar leest u weer wat er de komende tijd op het 
programma staat in onze buurtschap. Zo wordt op 29 maart a.s. bijvoor-

beeld het concept dorpsplan gepresenteerd aan de inwoners van Beemte-
Broekland. De afgelopen maanden zijn hier veel werkgroepen mee aan de 

slag geweest.  
Ook al is het misschien wat aan de late kant, maar u kunt nog genieten 

van een stukje en een foto van het kerstspel wat op 18 december rond de 
Wilhelmina kerk plaats vond. Het was echt geweldig om te zien!  

 
Helaas hebben we ondanks de kou nog niet op het kanaal kunnen schaat-

sen, zie verderop in deze Ratelaar ook een reactie van de IJsvereniging. 
 

Ik wens jullie namens de redactie weer veel leesplezier toe. En heeft u iets 

leuks om in te brengen voor de Ratelaar, mail het gerust naar de redactie. 
 

Namens de redactie, 
Marjan van Assen 

 

2012 Week 

28,29 Feb. 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. 5 
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Dealer van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenumseweg 39  

7345 DE WENUM WIESEL 

 

Tel: 055-3121286 

Fax: 055-3122200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Winkelcentrum “Kerschoten” 

  Mercatorplein 34 

  Apeldoorn 

  Tel: 055-5215865 
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Buurt- Belangen vereniging Beemte Broekland 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

In de vergadering van 7 februari, kwamen de volgende onderwer-
pen aan de orde. 

 Met de Rabobank Apeldoorn, is er contact over een financi-
ële ondersteuning. Binnenkort is er overleg om ons financi-

eel systeem door te lichten en indien nodig te verbeteren.  
 Er is weer contact gelegd met de gemeente Apeldoorn, 

over de in ons ogen onzorgvuldige afhandeling van ver-
keersafspraken.  Nader nieuws hierover zal in de Ratelaar 

worden gepubliceerd. 
 Op  23 februari is er de jaarvergadering. De voorbereidin-

gen zijn in volle gang. De gebruikelijke onderwerpen als 
tuinkeuringen en bingo zijn onderdeel van de jaarvergade-

ring. 

 Er wordt gedacht aan de introductie van een ledenkaart en 
de mogelijkheid om het ledengeld te innen via automati-

sche incasso. 
 Grote zorg is er over het aantrekken van nieuwe bestuur-

leden. Herhaalde oproepen hebben geen resultaat gege-
ven. Het kan toch niet zo zijn dat de Buurt en Belangen-

vereniging ten onder gaat aan te weinig bestuursleden!! 
Kom op, wie wil!! 

 Gelukkig zijn er nog wel genoeg vrijwilligers die behulp-
zaam zijn op vele fronten. Als dank wordt er een vrijwilli-

gersavond georganiseerd. 
 Het concept Dorpsplan is besproken en zo nodig van com-

mentaar voorzien. 
 De exploitatie begroting 2011 is besproken en de vereni-

ging heeft een gezonde financiële basis. 

 In de afgelopen maand zijn diverse vergaderingen en bij-
eenkomsten bezocht, o.a. de voorzittersvergadering van 

de buurt- en dorpsraden en de bijeenkomst over de Struc-
tuurvisie van de gemeente Apeldoorn. 

 
Namens de Buurt en Belangenvereniging 

Jan Vegter 
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Het Dorpsplan 

De dag nadert dat het concept van het Dorpsplan aan de bewoners van Beemte-

Broekland wordt gepresenteerd. 
Dat gebeurt op donderdag 29 maart a.s. om 20.00 uur in de grote zaal van het 

Dorpshuus.  
Een jaar geleden hebben ca 60 bewoners hun ideeën en voorstellen ingediend 

en natuurlijk zijn zij benieuwd of deze in het Dorpsplan zijn terug te vinden. 
De presentatie vindt plaats via PowerPoint en zal de hoofdzaken behandelen. 

Toch is het ook voor u belangrijk om de gehele inhoud van het plan te kennen. 
Daarom zal het concept Dorpsplan aan alle bewoners van Beemte-Broekland 

worden verstuurd, met een persoonlijke uitnodigingsbrief. 
Wij hopen dat velen komen op 29 maart. Het is immers in uw belang dat er een 

Dorpsplan komt dat gedragen wordt door u allen! 
 

Tot 29 maart!! 
 

Namens de werkgroepen, 

Jan Vegter projectleider  

Projectleider Jan Vegter in actie. 
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   PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   
Het vriest 
Er was overal ijs. Het was heel leuk met schaatsen 
Jammer dat het niet op het kanaal kon schaatsen  
je kon ook bij van Bree bij de motorzaak. 
Van Thijs en Rogier 
 
Schaatsen in Nederland 

In Nederland wordt er veel geschaatst 

De meeste mensen vinden het leuk. 

Dus heel veel mensen gaan schaatsen 

En er gaan veel mensen daarvoor naar de winkel 

Maar sommige hebben al schaatsen 

Die kunnen al gelijk naar de ijsbaan. 

En dan hebben al heel veel mensen plezier 

Gemaakt door Daan en Karsten 

 

De school  

We hebben een nieuw progamma. 

Dat is slim fit. 

We vinden het heel leuk. 

Op maandag krijgen groep 1-2-3-4 gym. 

En op dinsdag krijgen groep 5-6-7-8 gym. 

Iedereen kan heel goed werken door de stilte door slim fit.  

We hebben ook nieuwe kinderen op onze school gekregen. 

Sem, Laura en Julia. 

veel liefs van JOY en DANIQUE  

 
Het sneeuwt 
Het sneeuwt en we gingen sneeuw ballen gevecht doen . 

En er lag ook ijs waar je op kon schaatsen bij de motorzaak 

En bij de water molen . we gingen een sneeuw pop maken en thuis een 

sneeuw ballen gevecht doen en dat was heel leuk thuis en op school.  

Van: groep 6.7.8 

Van:bryan 
De winter 

Eindelijk sneeuwt het wat een pret!  

En het vriest dan kun je schaatsen. 

Maar jammer genoeg gaat de Elfstedentocht niet 

door. Anders hadden wij misschien wel meegedaan 

hahaha. En er waren veel schaatsbanen waren open 

in Nederland. Dat waren er wel meer dan 200!  

Van : Rémon Mensink en Yordan Nieuwenhuis en 

Roald Engel 
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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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Het scholenproject van veehouders 

 
Begin 90er jaren ontstond er op initiatief van de Gelderse Maatschappij voor Landbouw 

(nu LTO Noord, afdeling Apeldoorn) en veehouders uit de gemeente Apeldoorn een uniek 

scholenproject dat heden te dage nog steeds jaarlijks in maart wordt gehouden. Ook toen 

al vond men dat de jeugd nauwelijks meer wist waar ons eten vandaan komt en boven-

dien in de pers wel erg eenzijdig werd voorgelicht over het reilen en zeilen op de veehou-

derij. 

Daar wilde men wat aan doen door de schoolkinderen naar de boer te halen.  

Uit Beemte Broekland doen verschillende veehouders mee. 

De centrale coördinator schrijft alle scholen aan en de scholen die reageren kunnen mee-

doen. 

In de beginjaren met groep 7 en 8; later bleken die te druk te zijn in maart en werden het 

de groepen 5 en 6. 

Inmiddels doen elk jaar zo‟n 1000 kinderen met 

ongeveer 250 begeleidende ouders mee aan het 

project ! 

De scholen wordt gevraagd om in de vooraf-

gaande week wat aandacht aan het bezoek te 

besteden. De boer bezoekt de groepen (30-50 

kinderen per dagdeel!!) vlak van te voren op 

school en vult een lesuurtje door te vertellen wat 

er gaat gebeuren, maar ook om een indruk van 

de groep te krijgen. 

Waren er in de beginjaren zo‟n 5 kinderen die 

een opa en oma hadden met een boerderij, op 

dit moment zijn dat er 1 of 2. 

De kinderen en ouders worden eerst opgevan-

gen met een klein verhaaltje, wat drinken en 

een koek. 

Dan worden de kalveren en koeien bekeken en hoe het toegaat in de stal. Wat eten de 

dieren, zoals ingekuild gras, maïs, aardappelvezel en bierborstel.  

Hoe veel kan er in een melktank en waarom hebben sommige koeien een rood bandje ? 

Als er naar gevraagd wordt vinden de meeste kinderen varkens helemaal niks. Maar zodra 

ze bij de biggetjes komen zijn ze meteen verkocht. Ze lopen met de biggetjes op de ar-

men, hebben ze op schoot en zijn er niet meer weg te slaan. 

En vergis je niet in de ouders: ook die hebben veel vragen en kunnen tot hun verbazing 

nog veel leren over hoe de dieren leven. Of bijvoorbeeld dat het bij soja gaat om een rest-

product van de olie: alleen het schroot dat overblijft wordt als voer gebruikt. 

Een heel keurige dame binnen de kortste keren met een biggetje op schoot en het maakte 

haar niets meer uit dat haar kleding er niet meer zo vlekkeloos uit zag. 

 

Een prachtig project voor iedereen: voor de kinderen is het een openbaring, voor de bege-

leidende ouders heel leerzaam. 

 

De boer ziet het als een kans te laten zien hoe het werkelijk toe gaat en onwetendheid 

weg te nemen. Bovendien: als je gasten krijgt zorg je dat je erf er netjes bij ligt en dat is 

dan ook weer gedaan! 

        Miek v.d. Pangaard 
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Kerstspel 2011 

Sfeervolle zoektocht naar het Kind 

 

Menigeen kijkt ondertussen de krokussen alweer bijna uit de grond, maar op deze plaats willen we 

toch nog even terugblikken op de afgelopen kerstdagen van eind vorig jaar. Op zondagavond 18 

december was er een hele bijzondere kerstviering van de zondagsschool van de Wilhelminakerk 

aan de Beemterweg. Meer dan honderd volwassen en kinderen kwamen samen in de kerk. In 

groepen werden ze door herauten naar buiten geleid om samen op zoek te gaan naar het nieuw 

geboren Kindje. Een heel speciaal Kind dat alle mensen dicht bij God zal brengen. Jezus, Zoon van 

God, zal hij worden genoemd. 

 

Buiten was het al donker, er waren vuurkorven en er stonden lichten langs de weg. Er waren ver-

schillende plekken rondom de kerk waar de tijd was teruggezet naar het jaar nul. De kinderen en 

belangstellenden werden tijdens hun tocht gebracht naar steeds andere personen uit het kerstver-

haal. Bij een herberg ontmoetten ze Maria en Jozef in kleren uit die tijd. Ze konden ook met hen 

praten. Jozef en Maria waren op zoek naar een slaapplaats. Maar helaas de herbergier had alleen 

nog een plekje in een stal. In een weide tussen de geiten stonden de herders. Plotseling was er 

een heel groot licht en daar verschenen engelen (bovenop een carport) die begonnen te zingen. 

De kinderen waren verrast. De engelen wisten te vertellen dat het Licht een teken was dat het Ko-

ningskind was geboren. 

Onderweg kwamen de kinderen ook koning Herodes tegen. Deze koning probeerde hen over te 

halen hem later te vertellen waar zij het Kind gevonden hadden. Hij was bang voor het Kind en 

had slechte plannen met hem. In een mooie oosterse tent waren de wijzen uit het Oosten die ge-

schenken voor het Koningskind wilden meenemen. Uiteindelijk werd een echt kindje gevonden bij 

zijn ouders in een stal met een heuse ezel. Het Kind dat vrede zal brengen! 

Als afsluiting zongen allen samen met de Bijbelse figuren in de kerk „Ere zij God‟. 

Een kerstviering om nooit te vergeten. 
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50 plus reis50 plus reis50 plus reis   

Aankondiging 50 plus reis 
 
 
Ook in het voorjaar van 2012 wordt er weer een 50 plus reis georga-

niseerd vanuit de BBvBB. 

De datum kunt u vast op de kalender schrijven: dinsdag 22 mei. 

 

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

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

jaar weer mee gaat. 

 

Natuurlijk kan iedereen (ook die niet op onze lijsten staan) zich opgeven bij onderstaande perso-

nen.  

 

Kom ons vergezellen op deze altijd weer geslaagde dag. 

Iedereen is welkom!  

 

Annet de Haan  055-3122314 

Nanda van Welie  055-3231759 

Aanleg van slootjes en elzengangen in de Weteringse Broek bij de Nieuwe Wetering. 
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Beste buurtbewoners, 

 

 

 
 

 

          
          
 

 

                 

 

 
 

 

 
 

     Voor elke klus 
in en om het huis 

   Vellertweg 20 
   7341 AB  Beemte-Broekland 
   Tel: 055-3120085  
   Mobiel: 06-12682896 
   Fax: 055-3122911 
   E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
   www.klussen-hoveniersbedrijf.nl 
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IJsvereniging Beemte Broekland   

Eindelijk is het weer zover, koning winter is weer in ons land. 

Zou het er van komen dat we de schaatsen weer onder kunnen binden? 

Zo aan de weersprofeten te horen lijkt het erop, ze voorspellen zelfs temperaturen  van   

-20  dat worden weer koude nachten.  

De trap word geplaatst en nu maar hopen dat de vrieskou zijn best gaat doen. 

De vrieskou begint en er komt een klein vliesje op het water. 

Maar ….. het Beemte kanaal laat ons in de steek het water blijft lang open, de vogels genie-

ten nog van de open plekken in het water. 

Maar in het weekend van 4 en 5 Februari word er richting Lieren/Beekbergen en Loenen al 

volop geschaatst op het kanaal. 

Bij Lieren is er veel gezelligheid met de koek-en-zopie en muziek en er hangt er een gezellig 

sfeertje. 

Waarom hebben wij dit nu niet? Zou het komen door de vogels die het water zolang hebben 

open gehouden of misschien door de sluizen? 

Toch blijven wij hopen dat het op het Beemte kanaal ook nog zover zou komen. 

Het enige wat wij kunnen doen is wachten en hopen. 

Op 8 Februari  toch maar eens kijken hoe dik het ijs nu is en…..het is 10 cm dik wat een op-

luchting alleen jammer het is wel aan de kant van de Ramsbrugweg het was mooi geweest 

als het aan de kant van de Papegaaibrug was want daar zitten alle voorzieningen. 

Maar goed dat mag de pret niet drukken. 

En nu gauw aan de slag zodat er zo snel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de baan. 

Alles word weer sneeuwvrij gemaakt en de plannen worden weer gemaakt, zodat we er weer 

een mooi weekend van kunnen maken en dat de koek-en-zopie ook niet zullen ontbreken. 

Maar wat er gebeurde op 9 Februari is voor iedere schaatsliefhebber een grote teleurstelling. 

Er zijn sluizen open gegooid ter hoogte van de Vlijtseweg er werd eerst gesproken dat van-

dalen dit hadden aan gericht, maar er waren geen sporen van vernieling, nu is de grote 

vraag wie dit nu gedaan heeft, toch het waterschap? 

Alles word op getrommeld gemeente, politie, ME, recherche om alles in veiligheid te stellen. 

Want het water van Apeldoorn naar Vaassen komt omhoog en van Apeldoorn naar Dieren 

gaat het water omlaag HET IJS WORD LEVENSGEVAARLIJK!!!! 

Er worden borden geplaatst, er staan om de 100 meter mensen van de gemeente, politie, ME 

om mensen te waarschuwen niet het ijs op te gaan en er vliegt een helikopter om mensen te 

waarschuwen ook bij de vijvers, want er zijn bepaalde vijvers die in verbinding staan met het 

kanaal dus die worden ook gevaarlijk!!!! 

 Wie doet nu zoiets? 

Hebben ze er niet bij nagedacht hoe veel gevaar dit op levert? 

Wij weten het niet, alleen weten wij wel dat er een grote teleurstelling is bij de schaatslief-

hebbers. 

Het enige wat we kunnen doen is weer wachten en hopen dat er weer een vrieskou komt, 

maar aan de weerprofeten te horen laat dat weer even op zich wachten. 

 

U bent van harte welkom op onze ledenvergadering deze word gehouden op dinsdag 13 

maart aanvang 20.00 uur 

 

De leden vergadering wordt gehouden bij:  Hein en Jet Wijngaards 

                                                               Beemterweg  43 

                                                               7341 PC Beemte Broekland 

  

IJsvereniging   Beemte Broekland 
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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 

Zijactief de Vecht. 
In ons jaarprogramma is meestal wel ruimte voor een “medische avond”. 

We hebben op 28 maart Vincent Nijhuis uitgenodigd. Hij is osteopaat te Apel-

doorn. Zijn praktijk heeft de naam ”Nijhuis Shamrock Stillpoint”. 

Shamrock = Iers voor klavertje drie.  

Volgens de legende werd het klavertje gebruikt door Sint Patrick om de Drie-

eenheid uit te leggen. Drie blaadjes en toch één geheel. Vader, Zoon en Heilige 

Geest. 

Vincent gebruikt het voor Geest, Lichaam en Ziel.  

Stillpoint = stilte = balans in de shamrock = inzicht = bewustwording. 

Een mooie gedachte om zo een klaverblad aan je praktijk te verbinden. 

 

Voor u de volgende informatie: 

Osteopathie, weldaad voor lijf en leden. 

Osteopathie is er op gericht het lichaam in balans te brengen. Dit vindt plaats door manuele 

benadering van de gewrichts- en weefselbeweeglijkheid bij hun aandeel in het ontstaan van ziekte 

verschijnselen. Manueel wil zeggen alleen met de handen. 

Osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid is.  Dat lichaam be-

staat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden en heeft een natuurlijk vermogen om 

storingen te verhelpen. Is dit evenwicht verstoord geraakt dan heeft het lichaam vaak hulp nodig om 

het evenwicht te herstellen. Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen.  

 

Breed onderzoek en afgestemde behandeling 

Bij het brede (vraag)onderzoek staan de ziektegeschiedenis, zoals bv. complicaties bij de geboor-

te, doorgemaakte ziekten, operaties, voedingsgewoonten en overzicht van de huidige klachten cen-

traal. Daarnaast worden weefsels met verminderde beweeglijkheid en verhoogde spanningen opge-

spoord. De osteopaat is door zijn brede kennis en uitgebreide praktische vorming in staat de minieme 

bewegingen in het lichaam te voelen en te interpreteren.  

Zo gaat de osteopaat op zoek naar de primaire oorzaak van de klacht, uitgaande van de drie volgen-

de systemen:  

(1) het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, wervels, botten, pezen),  

(2) de inwendige organen (met bloedvaten, lymfevaten en zenuwen) en 

(3) het schedel-heiligbeen systeem (met daarin hersenvocht, de vliezen en het zenuwstelsel). Daar-

bij, uitgaande van de lichaam-geest eenheid, wordt ook nagegaan welke prioriteit (mechanisch, 

stofwisseling, emotioneel, energetisch) in de afgestemde behandeling noodzakelijk is. De os-

teopaat kan helpen om een nieuw evenwicht te waarborgen en het natuurlijk herstelvermogen 

en vitaliteit te (her)vinden die de mens van nature in zich heeft! Het onderzoek en de behande-

ling is altijd manueel. 

 

Indicaties 

O.a. chronische rug- of nekpijn, uitstralende pijn in arm of been, hoofdpijn of migraine, whiplash, 

buikpijn, slechte darmwerking, maar ook huilbaby‟s, leer- en/of gedragsstoornissen, KNO-problemen 

bij kinderen en emotionele problemen horen tot de indicaties. Veiligheid bij de behandeling blijft 

daarbij altijd vooróp staan. Omdat osteopathie niet altijd de aangewezen weg is, dient er na gemid-

deld 4 behandelingen effect van de behandeling te zijn. 

 

Heeft u belangstelling om wat meer te weten te komen over deze geneeswijze, die al meer dan hon-

derd jaar bekend is kom dan (met of zonder klachten ) op woensdag 28 maart naar locatie de Groot. 

Aanvang 20.00 uur, de koffie-thee staat om 19.30 uur klaar. 

Introducés zijn altijd welkom.  

Ook kunt u ons vinden op www.de-vecht.nl  met een link naar Zijactief. 

Groetjes Janny. 

http://www.de-vecht.nl/
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Kerkdiensten in de Antonius kerk 
 

Zaterdag  3 maart  eucharistieviering met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor  

Zondag  10 maart MOVviering met pastor I Kantoci en het Antoniuskoor. 

Zaterdag  17 maart woord en communieviering met pastor D Brylak en Inbetween  

Zondag  25 maart eucharistieviering met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor 

Zaterdag  31 maart Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en het Antoniuskoor 

 

Op zaterdag is de viering om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. 

 

Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Locatieraad en het parochiesecretariaat  

Diensten in de Wilhelminakerk in februari en maart 2012 
        

04 maart        10.00 uur: dienst met ds. Bouma 
11 maart        10.00 uur:  Kerk & Schooldienst PCBS Beemte  
                                        Met ds. Muller. 
14 maart        19.30 uur:  Biddag met ds. Muller 
18 maart        10.00 uur:  dienst met ds. Van Beelen 
25 maart        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. 
 
U kunt ons ook vinden op www.wilhelminakerk.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk. 
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Hobby/Workshops 

Weet u leuke workshops? Geef ze dan aan mij door! Wel letten de kopijsluiting de 15e van de 

maand voor de uitgave in de eerste week van de volgende maand. 

 

Lavanda gaf de volgende workshops 

door: 

 

Paasworkshop op 27 maart: 

-een nest van takken en mos met een 

kip en bloembollen, prijs € 27,50 

-een grote mand met groot ei, prijs € 30,

- 

-kleinere mand met ei, prijs 5 23,50 

 

Mozaiekworkshop op 16 april: 

-grote schaal, waarop een windlicht of 

olielamp komt, prijs € 30,- 

-spiegel met mozaiekrand, prijs € 25,- 

 

Tuindecoratie met powertex en plantjes 

op 14 mei. 

 

Info www.lavanda-decoraties.nl    Miek v.d. Pangaard 

Deze keer weer een gedichtje  over de komst van de lente.  

 
 

Bosannemeuntjen. 
 

Bosannemeuntjen, 
Met bluumpies as „t schiensel van heel kleine lichies, 

Iets roazig, as keuntjes van kindergezichten. 
Ie bint van al wat de bos zo verbouwt 

Er  vrogste en „t mooiste en ons „t meeste vertrouwd. 
En a‟j‟ der weer stoat op oew pleksien, heel lege, 

Wat zwijmeling in de bluisterige wind 
Dan röp uut oew köppies mien „t verjaar al tegen, 

Dan goa „k et vertellen in huus da‟j der bint! 
 

 
Uit   Van Weerskanten Vremp 
Van   Hermen Bomhof 
Uitgever IJsselakademie 
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Wie kent wie? Wie kent wie? Wie kent wie?    

Onderste rij, van links naar rechts Mijn persoontje – daarachter Broer de Vries -Gerrit Jansen – Gerrit Fiets – Arie Brouwer – Ge-
rard  Wykelsma – Harm van Middendorp – Harm Kleiboer -Gerrie Langebach -Riek Lankhorst – Frieda (of Elly) Wykelsma – Dinie 
Hemeltjen – Aaltje van de Haar  en Toos Kloezeman. 
Middelste rij,  Jan van de Haar – Henk Kleiboer – Gerrit Kleiboer – Ab Lankhorst – Piet Langebach – Tiemen Schipper – Netta 
Wijngaards – Gerrie uit den Bogaard – Riek Westerink – Mina Mensink  en  Minie Mensink.  
Bovenste rij,  Anton Telgen – Reinder Slijkhuis – Johan Pas – Bertus Mensink – George Wykelsma – Henk Lubbers – Drikus van 
Lohuizen – Meester Bakker – Jansje Koldenhof – Geertje Kleiboer – Jo Kers – Annie Aderlerhof  en Bertha van Middendorp. 

Hierbij een Foto van de 3 hoogste Klassen van de Pr School Beemte omstreeks 1947-1948. Ik zal 

proberen ze allemaal op te noemen. Mocht ik iemand fout benoemd hebben, mijn excuses hiervoor. 

                                                 Ab Veldwijk 

 

IN MEMORIAM 

 

12 februari 1992           12 februari 2012 

 

Anton ter Mate 
 

 

Hij was getrouwd met Grietje Veldwijk. 

Samen kregen ze twaalf kinderen waarvan er twee zijn overleden. 

Hij was altijd in de weer met de kranten en de reclame.  

Zijn werk wordt nog steeds voortgezet. 

 

Dinie ter Mate 
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VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ  VAN ASSEN  ZIJN. 

 

Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 

Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 

 

Loon- en grondverzet bedrijf: 

 

 

D.G. VAN ASSEN 
 

 

Oude Beemterweg 6 Beemte 

 

Tel: 055-3121315 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Openingsti
jden w

inkel 

ma. t/
m  v

r. 8
.30-12.00 uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

 
Installatietechniek 
 

  De Vecht 

 

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

Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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Voor de jeugd 
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Mensink & Smallegoor is medesponsor van het heren 1 team van Dio Beemte. Sportvereniging Dio Beemte is actief in ver-
schillende gym- en volleybalgroepen en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie over de sportvereniging kunt 
u terecht op de website www.diobeemte.nl. Onze leus is "Sporten is samen plezier maken". 

http://www.diobeemte.nl
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Paasvuur 2012 

Aan de bewoners van Beemte-Broekland. 

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

Daarvoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken: 

     -Breng je snoeiafval (ALLEEN SNOEIAFVAL)  

   achter Het Dorpshuis (feestterrein van de 

Oranjevereniging) op : 

  ZATERDAG 31 maart  en ZATERDAG 07 april tussen 9.30 

uur en        12.00 uur. 

                                  Volg de aanwijzingen op en 

                                                   Bedenk: VOL =echt VOL                                            

                                                                      

                                                                                                      
                    

                               

 

De catering  wordt die avond wederom verzorgt door: 

Dorpshuis Ons Huus. 

Betreden van het paasvuurterrein is op 

eigen risico!! 

Tot ziens, 

Dorpshuisvereniging,OVBB,Kippenhok. 

Sponsored by;firma Bovendorp 

                        MSA 
                       Gradus van Lohuizen Klussenbedrijf 

                      Dorpshuis Ons Huus. 
  PS 
 Wij zoeken nog iemand die ons kan helpen aan stalen rijplaten en een grote afvalcontainer ( 
sponsoren kan natuurlijk ook). 
 


