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Vanuit PCBS ‘Beemte’ 
 
Wat een mooie tijd hebben we alweer gehad op school! Een prachtige 
kerk-schooldienst die in het teken stond van het thema: Groter dan je 
dacht! Het verhaal van Jezus wordt steeds groter en groter. De kinde-
ren van school hebben dit mooi uitgespeeld. Het begon met groep 
1/2/3 met muziek-instrumentjes en daar komen later de kinderen van 

groep 4/5 met een dansje bij en als je dan dacht dat dat het was… 
Nee, het is groter dan je dacht! Ook groep 6/7/8 doet mee en zong 
een lied dat bij dit thema paste! Zo wordt het nog groter dan je dacht! 
Een mooie dienst waar de kinderen een belangrijke rol hadden.  
 
Vervolgens de paasviering met de bekende liederen en een mooi verhaal. Voorafgaand aan de paas-
viering had de ouderraad van school een heerlijke lunch verzorgd. Een echte paaslunch met matses 

en eieren. Aansluitend mochten alle kinderen van school en de kinderen die jonger zijn dan 4 jaar 
paaseieren zoeken. En natuurlijk zoeken naar de gouden eieren! Want daar zat een prachtige prijs 
aan verbonden. 
 
Met dat ik dit stuk schrijf, is het bijna woensdag 18 april. Een leuke en belangrijke dag; de open 
dag! Vorig jaar is de open dag goed bezocht door vele ou-
ders. Hoeveel zouden er dit jaar weer komen? De kinderen 

en de leerkrachten zijn er in ieder geval helmaal klaar 
voor! Fijn als er weer nieuwe kinderen bij ons op school 
mogen komen, dit jaar hebben we 50 kinderen op school! 
Een mijlpaal!  
 
Zoals u kunt lezen gaat het goed met onze school. U zult 

mij alleen niet elke dag meer bij PCBS ‘Beemte’ vinden. Ik 
heb namelijk 2 scholen die ik mag leiden. Naast de PCBS 
‘Beemte’ ben ik ook directeur geworden op PCBS ‘Prinses 
Beatrix’ in Wenum Wiesel. Ik heb beide scholen nu een 
aantal maanden en met veel plezier. Dus als u mij niet 
rechtsaf maar linksaf het kanaal over ziet gaan, dan kan 
dat kloppen! 
 
Nog een paar maanden voor de boeg en dan is het zomer-
vakantie. Een leuke spannende periode… musical, afscheid groep 8, nieuwe groep, nieuwe juf? We 
houden u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helma Hendriks 
Directeur PCBS ‘Beemte’ 
 
 

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

mailto:ronald.ganzevles@planet.nl
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 
Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  
Apeldoorn 

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

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

Agenda 2012 

50 plus reis 6 juni 
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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 



De Ratelaar - Mei 2012 - Pagina 7 
 

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 
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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 mei 2012 aanleveren.   
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

2012 Week 

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 

Beste lezers, 
 
Laat het lenteweer maar komen. Na twee heerlijke zonnige weken hebben we nu al weer lang 
genoeg in de kou gezeten. Voor de workshop op fietsafstand en andere activiteiten kunnen we 
een zonnetje natuurlijk wel gebruiken. 
 
In deze uitgave o.a. een aankondiging van een zomerkampweekend georganiseerd door het kip-

penhok, een verslag over het paasvuur en de paaswerkstukken gemaakt bij de soos. 
 
In het vorige redactienieuws heeft u kunnen lezen dat de nietjes niet meer door de voor- en 
achterkant van de Ratelaar gaan, maar door de rug van het blad. Door een kleine miscommuni-
catie is dat niet gerealiseerd. We hopen dat het deze keer goed gaat. 
 
De redactie is tevreden dat er weer een nieuwe adverteerder in De Ratelaar is bijgekomen. De 

firma “E&J de Kroeze VOF” uit Wenum Wiesel heeft u wel één en ander te bieden op het gebied 
van verhuur van allerhande graafwerktuigen en transportmiddelen. Koop bij onze adverteerders, 
zouden we u nog mee willen geven. 
 
Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier toe met deze Lente-Ratelaar. 
 
Nanda van Welie 
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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  
 
De aprilvergadering stond vooral in het teken van de evaluatie van de presentatie van het 
concept Dorpsplan op donderdag 29 maart j.l. en het komende jubileum. Daarom daarover 
het volgende: 
 
CONCEPT DORPSPLAN. 

 
Ca. 50 bewoners waren in het Dorpshuis”Ons Huus”aanwezig om de presentatie van het 
Concept Dorpsplan bij te wonen. De meningen waren verdeeld of dit een goede of minder 
goede opkomst was. Gezien het vele werk dat er aan besteed is en dat het toch een be-
langrijk document is voor Beemte-Broekland, moeten wij als het bestuur van BB-BB) con-
stateren  dat de opkomst toch wel tegenviel. Desondanks was het goede bijeenkomst, 
waarbij groene vertegenwoordigers voor de pauze een inleiding hadden over het landschap 

van Beemte-Broekland onder de titel”laaghangend fruit.” 
 
In deze Ratelaar is daaraan  een artikel gewijd en aan de plantactie die daarmee  verbon-
den is. Een sympathieke actie van de gemeente Apeldoorn en wij hopen dat er zeker ge-
bruik van wordt gemaakt! 
 
Na de pauze was er de presentatie van het concept Dorpsplan. Er waren een aantal vragen 
en voorstellen, die in het definitieve plan zullen worden verwerkt en het was duidelijk dat 
de aanwezigen  tevreden waren over de inhoud van het  Dorpsplan. 
 
Het plan wordt nu definitief  gemaakt en de planning is dat het op 22 juni wordt gepresen-
teerd en het is de bedoeling dat het dan wordt aangeboden aan de huidige wethouder 
Brouwer, verantwoordelijk voor de Dorpen 

 
Waarom op 22 juni? 
 
De datum 22 juni is de dag dat we alsnog het 50 JARIG JUBILEUM willen vieren. Hiervoor 
krijgen de  leden van de Buurt en Belangenvereniging een uitnodiging, alsook andere geno-
digden. Het feest vindt ‘s avonds plaats in het dorpshuis “Ons Huus”. 

Over hoe de avond er verder uit zal zien, volgt in de volgende Ratelaar nadere informatie. 
 
Maar noteer deze datum alvast ! 22 juni!!!!!!!!!!!   
  

Jan Vegter 
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Landschapskookboek 

Recept voor Lanen in Beemte Broekland 
 
Het landschap van Beemte Broekland is van 
oorsprong een agrarisch landschap met af-
wisselend hooilanden en akkers. De weidse, 
natte broeklanden vormen een prachtig con-
trast met het besloten kampenlandschap met 

houtsingels en laanbeplanting. Dwars door de 
landerijen stromen het Apeldoorns Kanaal en 
de weteringen, die zich als een kameleon ge-
dragen. Open water door de broeklanden, 
beplanting waar deze door het kampenland-
schap snijdt. Via de groene wiggen zoals het 

Wolvenbos kun je vanuit de stad het omme-
land goed bereiken, en vice versa. De ontwik-
keling van recreatief groengebied Weteringse 
broek draagt in grote mate bij aan de aan-
trekkelijkheid en toegankelijkheid van het 
gebied. Zo zijn recent fietspaden aangelegd 
van de Kraaienjagersweg naar de Lochem-
sestraat, van de Deventerstraat naar de 
Teugseweg en langs de Nieuwe Wetering. 

Het Groot Apeldoorns Landschapskookboek 
geeft voor het behoud en de ontwikkeling van 
deze –en meer- landschappen recepten. Tips 

hoe je het landschap kunt versterken en weer 
herkenbaar kunt maken. Het sluit ook goed 
aan op het dorpsplan Beemte Broekland, nu 
in wording, waarin het landschap een belang-
rijke plek inneemt. 
 
Het kookboek gaat uit van het principe van 

een boekenkast. Een stevige kast zorgt voor 
draagkracht en structuur. Wat voor boeken 
erin komen is dan van minder belang: het 
meeste past er prima in. Wanneer je het 
landschap weer zo’n sterke structuur mee-
geeft – door het aanbrengen van laanbeplan-

ting, houtsingels, poelen of fruitboomgaarden
- heeft deze meer draagkracht voor ontwik-
kelingen zoals woningbouw of bedrijfsuitbrei-
ding. 
 
Het toevoegen van beplanting om het gebied 
te versterken klinkt eenvoudig, maar is in de 
praktijk niet altijd gemakkelijk. Laanbeplan-
ting is daarvan een goed voorbeeld. Door in-

tensivering van het landbouwverkeer, nieuwe 
kabels en leidingen en steeds groter worden-

(Vervolg op pagina 15) 

Nieuw fietspad langs de Nieuwe Wetering 



De Ratelaar - Mei 2012 - Pagina 14 
 

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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Landschapskookboek 

de 
voertuigen, zijn de bermen de afgelo-

pen decennia steeds smaller geworden.  
 
Daarbij kan de schaduwwerking van 
grote laanbomen nadelig werken op de 
opbrengst van gewassen. Toch zijn er 
wel plekken te vinden waar ruimte is, 
bijvoorbeeld op particuliere gronden 

langs wegen en inritten waar opbrengst 
een kleinere rol speelt. 

 
Met dit in gedachten doet de gemeente 
Apeldoorn een oproep aan de bewoners 
van Beemte Broekland om zich aan te 
melden voor ‘Bomen langs de weg’.  
Het plan is dat bewoners grond be-
schikbaar stellen waarbij de gemeente 

een bedrag per boom vergoedt 
(normbedrag = €16,-/boom). Het gaat 

om het planten van inheemse bomen 
langs de openbare weg of langs inrit-
ten. 
 
Op die manier maken we samen Beem-

te Broekland nog mooier en sterker. 
 
Wilt u meer informatie of bent u geïnte-
resseerd in het planten van bomen? 
Neem dan contact op met landschaps-
coördinator Henk Bonekamp via 
h.bonekamp@apeldoorn.nl of  
06 – 51223540. 

Dit initiatief is een samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en de Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland 

en is een actie die voortkomt uit het ontstaan van het Dorpsplan. 

Huidige situatie kampenlandschap in Beemte Broekland. Impressie: het toevoegen van laanbeplanting geeft meer 

structuur in het gebied. 

Weinig ruimte in de berm van de weg. 

mailto:h.bonekamp@apeldoorn.nl
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Langs deze weg wil ik graag wat informa-
tie delen over het Kippenhok. Ons jeugd-
werk is inmiddels wel bekend en er zijn 
wat ontwikkelingen die ik graag wil delen. 
 
We zijn tevreden over het verloop van het 
Kippenhok in Wenum-Wiesel. Bij het We-

nums Veldzicht  worden elke vrijdag van 
19:00 – 21:00 uur kinderen ontvangen en 
krijgen ze de vrijheid om zelf een leuke 
invulling te geven aan hun tijd. Onze leid-
sters hebben altijd wel een activiteit pa-
raat, maar we proberen er vooral een 
open en laagdrempelige inloop van te ma-

ken.  De laatste evaluatie leerde ons dat 
bij deze groep wat meer structuur wel fijn 
is en dat hebben we dan ook doorge-
voerd. Maar de leiding en de kinderen 
hebben de indruk dat men nu een goede 
formule hebben gevonden en een gezon-
de balans tussen regels en vrijheid. 

 
In de Beemte Broekland verloopt het wat 
moeizamer. We kregen in november het 
signaal dat veel oudere kinderen het niet 
langer prettig vonden dat de leeftijd van 
veel nieuwe bezoekers sterk naar bene-

den ging. Dit kwam deels doordat men 
zelf broertjes en zusjes mee nam en de 
leiding het lastig vond om kinderen op 
leeftijd zomaar te weigeren. Maar in de-
cember hebben we besloten toch de leef-
tijdsgrens strenger te hanteren.  Nu blijkt 
echter dat de oudere jeugd niet terug 
komt en is het Kippenhok weer leeg gelo-
pen. En ook de sport op de woensdagmid-
dag lijkt momenteel, in zijn huidige vorm, 
niet aan te slaan bij de kinderen in de 
Beemte. 
 
Voor de rest van het seizoen hebben we 
de sportinloop gesloten en gaan onder-
zoeken of er daadwerkelijk een behoefte 
is, zoals werd aangegeven. En mocht die 
er toch zijn, willen we in nauwe samen-
werking met de basisscholen in Wenum 
Wiesel en Beemte Broekland kijken hoe 

we een beter aanbod kunnen creëren. 
 

Voor het Kippenhok in de Beemte gaan 
we verder met de wat oudere jeugd. We 
zijn tot en met 20 april gesloten en vanaf 
27 april gaan we voor de oudere jeugd 
weer een barretje openen met een hang-
plek en inloop en gaan we op het sport-
veld met sportactiviteiten aan het werk. 

We verwachten dat hiervoor meer aan-
dacht is, net als vorig jaar in deze perio-
de. 
 
Tot slot wil ik nog even noemen dat er op  
8, 9 en 10 juni een zomerkamp weekend 
is georganiseerd door het Kippenhok. 

Vanaf vrijdagavond tot zondagmiddag 
gaan we allerlei spelletjes doen zoals 
speurtochten, stormbanen, diverse  spor-
ten en luieren in de zon.  De kinderen zijn 
al welkom vanaf 8 juni, maar we begre-
pen dat er op de 8e ook al een andere ac-
tiviteit is, waar een aantal van onze be-

zoekers heen willen. Het is dan ook geen 
enkel probleem om zaterdag pas te ko-
men. 
 
Wil je ook meedoen met het zomerkamp 
weekend van het Kippenhok, kun je je bij 

de leiding van het Kippenhok opgeven. 
 
Het Kippenhok werkt momenteel met veel 
stagiaires van Don Bosco. Deze opzet is 
tijdelijk en heeft als doel om op gang te 
komen en de activiteit neer te zetten. Het 
is echter de bedoeling dat deze activiteit 
over een jaar zelfstandig draait, op vrij-
willigers uit Wenum Wiesel en Beemte 
Broekland.  Heb je tijd, ideeën en vind je 
het leuk om met jeugd uit de wijk te wer-
ken, meldt je dan als vrijwilliger bij het 
Kippenhok. Ook voor het invullen van een 
Maatschappelijke Stage kun je bij ons te-
recht. 
Namens de stuurgroep, 
 

Marcel Berends. 
 

Het Kippenhok 
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Het nieuwe jaar is alweer een paar maanden oud en de zomer is in aantocht. 
Koninginnedag en de tentfeesten komen er weer aan. 

Zo ook het Beemterfeest met op zondag natuurlijk de volkspelen. 
 
 
De Commissie Volkspelen hebben 
alweer een paar avonden bij elkaar 
gezeten, zwaar gediscussieerd en 
fel 
overlegd wat er dit jaar weer op het 
programma moet staan. Het resul-
taat is dat de spellen op papier 
staan. Nu alleen nog een paar 
maanden flink klussen en spullen bij 
elkaar zoeken voor de grote dag. 
We zijn benieuwd wat de Volksspe-
len 2012 ons zullen brengen. De 
winnaar van de afgelopen editie was 
Een Goede Buur. We hopen dat hun 
titel weer komen verdedigen en dat 
vele teams het hun zo moeilijk mo-
gelijk proberen te maken. 

 
Wij zijn dus al volop bezig met voorbereiden en we denken dat de vaste en nieuwe deelnemers 
er al reikhalzend naar uitkijken. Om alvast in de stemming te komen, kunnen teams zich vanaf 
nu weer inschrijven. Dat is mogelijk via de site www.zeskampverhuur.nl. Hier kun je ook de fo-
to’s van vorig jaar bekijken. 
De teams die vorig jaar mee hebben gedaan krijgen van ons daarover een mail. Ook nieuwe 

teams kunnen zich opgeven via de site. 
Het maximaal aantal inschrijvingen voor dit jaar is 12 teams. Teams die vorig jaar hebben mee-
gedaan krijgen voorrang op de deelname, mits zij zich inschrijven voor 20 juli, doe daar dus je 
voordeel mee. 
Voor verdere vragen over het inschrijven zie de site. 
 
Wij hopen dit jaar ook weer op vele aanmeldingen, en dat het weer een spetterende middag 

mag worden net als vorig jaar 
In een latere editie van de Ratelaar zullen we jullie op de hoogte brengen hoe het er voor staat 
en wat het thema word van dit jaar. 
 
De CVOVBB 

Edward Hissink 
Sjoerd Siemelink 
Johan Koldenhof 
Chiel Menting 
Marco Hendriks 
Marcel Slijkhuis 
Thijs ten Voorde 
Arnold Kolkman 

Oranjevereniging Beemte Broekland 

 

http://www.zeskampverhuur.nl
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-
BROEKLAND 

 
 

10 - 11 en 12 augustus 
 

    programma 2012 
 

VRIJDAG 10 AUGUSTUS 
 
14.00 UUR   Opening met het Wilhelmus   

Seniorenmiddag m.m.v. ‘Delta Combo’ en ‘Willie Meester’ 
 

  20.00 UUR              Feestavond met de ‘TOF! Partyband’ 
     Gastoptreden ‘Helemaal Hollands’ 
 
01:00  UUR   Einde feestavond 
 
 
ZATERDAG 11 AUGUSTUS 
 
09.00 UUR   Ontbijt in de tent 
 
09.45 UUR   Start optocht 
 
10.00  UUR   Aanvang jaarmarkt  
 
14.00  UUR   Kinderspelen 
     Aansluitend ballonnenwedstrijd 
 
20.00 UUR   Feestavond met de band ‘Broadway’ 
    
01:00  UUR   Einde feestavond         
 
ZONDAG 12 AUGUSTUS 
 
13.00 UUR   Zeskamp 
 
16.00 UUR   Feestavond met de band ‘Trio Trendline’   
 
20.00  UUR   Einde feestweekend     
 

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES 
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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. 



De Ratelaar - Mei 2012 - Pagina 21 
 

IJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte Broekland   

Koning winter is weer voorbij en we hebben alweer van de eerste zonnestraaltjes mogen ge-
nieten. 
Maar dat betekent ook weer dat de schaatsen ingevet kunnen worden en weer op de zolder 
opgeborgen kunnen worden. 
Toch hebben we afgelopen winter op een hoop plekken kunnen schaatsen en weer heerlijk 
kunnen genieten op de vele plekken. 
Alleen was het wel een grote teleurstelling dat we niet op het Beemte kanaal konden schaat-
sen. 

Het duurde lang voordat het ijs eindelijk dicht ging dit kwam door de vele vogels die het wa-
ter openhielden. 
En toen het eindelijk zover was dat we met de koek-en-zopie konden staan en de baan 
sneeuwvrij konden maken gebeurde het.  
De sluizen waren opengegooid met het gevolg dat het water zakte of omhoog kwam waar-
door het ijs levensgevaarlijk werd. 

Wat een pech het was afgelopen met de ijspret. 
We moeten weer wachten wat aankomend winter weer gaat gebeuren dat blijft weer één 
grote verassing en weer hopen dat het weer een mooie vorstperiode word. 
 
Er is op 13 maart een ledenvergadering geweest er was een gezellige opkomst. 
Er zijn wat nieuwe bestuursleden bij gekomen waar we erg blij mee zijn de taken zullen on-
derling verdeeld worden. 

 
In de volgende ratelaar zullen we de personen aan u voorstellen en wie welke functie heeft. 
Helaas neemt Hein Wijngaard afscheid van de IJsvereniging, hij heeft 4 jaar als voorzitter in 
de ijsvereniging gezeten. 
Wij willen hem via deze weg ook nog hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de vereniging. 
  
IJsvereniging Beemte-Broekland 

505050---plusplusplus---reis reis reis    

 
woensdag 6 juni a.s. 

 
Met de kans op mooi weer… 
Wij hopen op veel aanmeldingen!! 
 
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 
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Uit de oude doos 

 

Goed en wel waar’n Kobus en Grietien in 
de eerste slaôp toen dur op de deure ‘e 
bonkst word’n, en stond dur iemand an de 
achterdeure te schreeuw’n. “Ku’j mien 
eev’n help’n drukk’n hee dut ut niet”. Ko-
bus schrok zich un ongeluk. As dur un koe 
mot kalv’n in de buurte ku’j dur op gaôn 
ligg’n, mar hier lag Kobus niet op te wa-

ch’n. Grietien gaf um un porre in de rugge 
en zei “schiet op”. Kobus dur uut, dee ’t 
slaôpkamerraam los um te zien wie of dur 
met un zatte kop um ’t huus hen spook’n 
en riep naor buut’n “gaot hen gek, ik kenne 
oe niet, en oe help’n drukk’n um twee uur 

’s nachts, de groet’n”. Kobus had zich dur 
net weer in ‘e dreijd toen Grietien zei “gaôt 
toch mar eev’n help’n, wat is de man wel 
niet overkoom’n, toen ie’j laats in de sloot 
raak’n met de bromfietse hef “Bats van de 
Kolk” oe ok ‘e holp’n, gaôt noe mar”. 
Zo rap liet Kobus zich niet uut ’t vel slaôn 

en sputter’n teeg’n ,,Die keer’l is zo zat as 

un driethuus, die mag helemaôle niet in un 
auto riej’n.” Waôrop Grietien zei “Kobus 
gaôt noe mar, dan ku’w gaôn slaôp’n.” 
Daôr zat wat in. 
Nog gien twee menuut’n later stond Kobus 
in de onderbokse, met de klomp’n an 
buut’n. 
Geen mense te zien, veur an de weg ok 

niet.  
Umdat ’t knap duuster was riep Ko-
bus,”Keerl ik komme oe help’n drukk’n, 
waôr zit ie’j aargens”. 
“Hier bin ik,” heur’n Kobus ineens van ach-
ter uut de hof met dubbele tonge, “hier bin 

ik bie de viever…… op de schommel….. 
Zo’j mien eev’n will’n drukk’n.”    
 
 
Bron: B. Bonekamp (Dialect van Grolle) 
 Bewerkt: Aôrnd 

April stond in het teken van het paasfeest, omdat 
het nog maar vijf dagen duurde dat het Pasen 
was, kwam het goed uit om met z’n allen onze 

bloemschikkunst weer te vertonen. 
Net als andere jaren ging Lies Reijkenberg weer 
met ons een mooi bloemstukje maken in Paas-
sfeer. 
We staan er ieder jaar weer versteld van dat 
iedereen zo creatief is met bloemen, zelfs de man-
nen, goed zo! 

Lies had prachtige glazen varkens,waar we iets 
moois in mochten maken met o.a. gele bloe-
men,takjes en eitjes, heel mooi. 
Lies bedankt dat we onder jou leiding weer een 
gezellige middag hadden en ook nog een mooi 
bloemstuk naar huis mochten nemen. 

 
Mini Smallegoor 

Seniorensoos 
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Verslag Paasvuur 2012 

Paasvuur 
 
Op het moment van dit schrijven worden de laatste restjes van het paasvuur weer opgeruimd. 
Harry Bovendorp schept de as met zijn graafmachine in een afvalcontainer die daarna  wordt 
afgevoerd. Daarna de rijplaten en de dranghekken nog opruimen  en niets herinnerd meer aan 
het paasvuur van 2e paasdag.. 
 

Wat hadden we als organisatie weer een geluk. Het paasvuur kon branden op 2e paasdag. Na 
vorig jaar de grote droogte waardoor we met ontsteken moesten wachten tot Hemelvaarts-
dag, zag het er nu naar uit dat de regen roet in eten ging gooien. Gelukkig bleef het bij mie-
zeren en alhoewel de wind vrij hard blies kregen we toch toestemming van de regionale meld-
kamer om het vuur te ontsteken. Wel hebben we met argusogen de vonken gevolgd die rich-
ting Oude Beemterweg waaiden, wat soms nog moeilijk ging vanwege de grote rookontwikke-
ling die het natte snoeihout voortbracht.( alsnog sorry voor de rookoverlast,buurtgenoten van 

de Oude Beemterweg) 
 
Blijkbaar wilden veel mensen na een dag binnenzitten nog  een frisse neus halen en kwamen 
dus even naar het vuur kijken. Altijd gezellig zoveel buurtgenoten bij elkaar toch?? 
Twee kippen die uit het jeugdhonk Kippenhok ontsnapt waren deelden  chocolade eieren uit  
aan alle toeschouwers. Verder had het dorpshuis weer voor de overige catering gezorgd met 
een broodje hamburger en blikjes bier en cola. Hun wagen was lekker uit de wind gedraaid en 
er stond zelfs een partytent voor. 
 
Tot ruim 23.00 uur brandde het vuur volop daarna doofden de vlammen. 
Dinsdagochtend stond er nog een leuke foto van het paasvuur in de Stentor. 
 
In de praktijk is dit jaar wel gebleken dat 1 inbrengmoment van een paar uur voldoende is 

voor ons dorp. We hebben niemand weg hoeven sturen zonder snoeihout gelost te hebben. 
Wel konden een aantal mensen na het afsluiten met dranghekken schijnbaar  niet lezen dat 
het max. aantal kuubs voor een paasvuur bereikt was. Zij meenden later gewoon door de 
dranghekken te kunnen rijden en toch te storten. Dat is heel jammer want als de bult voor het 
paasvuur te groot wordt krijg je gewoon geen ontheffing van het stookverbod van de gemeen-
te Apeldoorn meer en kun je dus een volgend paasvuur vergeten! 
 
Toch  willen we als organisatie iedereen graag bedanken die heeft meegeholpen dit paasvuur  
weer te laten branden. Waar een klein dorp  groot in kan zijn. 
 
We hopen er een echte  traditie van te kunnen maken , dus volgend jaar opnieuw een paas-
vuur in Beemte Broekland. 
 
Tot ziens, 
 
OVBB, 
Dorpshuisvereniging, 
Jeugdhonk Kippenhok. 
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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 

 
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. 
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Wilhelminakerk 75 jaar 

Beste lezer, 
 
Een feestelijke dag staat ons binnenkort te wachten en wel het 75-jarig be-
staan van onze Wilhelminakerk, van oudsher het middelpunt van onze 
agrarische gemeenschap.  

Al met al voldoende reden om op 13 mei aanstaande er eens bij stil te 
staan dat 75 jaar geleden onze ouders en grootouders de gedachte ontwik-
kelden om een nieuwe kerk te bouwen, waarin elke zondag  diensten kon-
den worden gehouden. Dat dit lukte in crisistijd door, met Koninklijke 
Goedkeuring, er samen voor te gaan is al heel bijzonder. 
 
In de loop der tijden heeft onze kerk vele “stormen” doorstaan zoals een 
wereldoorlog en diverse verbouwingen; ook zijn we dankbaar dat onze kerk 
de kaalslag onder de kerken heeft overleefd waardoor ze nog steeds, zowel 
letterlijk als figuurlijk, midden in onze samenleving staat. 
Er gaat bijna geen dag voorbij of er zijn wel mensen in de kerk aan het ver-
gaderen, studeren, repeteren; ook worden er leerhuizen gevolgd en worden 
er orgelconcerten gegeven.  

En natuurlijk zijn er de doop-, trouw- en rouwdiensten die in onze kerk ge-
houden worden, evenals de diensten op zondag en algemeen christelijke 
feestdagen 
 
Om dit alles te vieren hebben we voor 12 mei aanstaande op camping  “Het 
Veldhoentje” aan de Beemterweg een bbq georganiseerd, tegen een kleine 
vergoeding van € 12,-- per persoon bent u van harte welkom.  Aanvang ca. 

14.00, einde ca,. 17.30 uur.  Gaarne van te voren aanmelden bij Truus 
Vegter, tel. 055-5418067. 
 
Verder hebben we voor zondag, 13 mei aanstaande een feestelijke jubile-
umdienst in de jarige Wilhelminakerk georganiseerd. 
Deze speciale dienst begint om 10.00 uur en zal worden voorgegaan door 
ds. Sjoerd Muller en drs. Jolanda Al en zal worden bijgewoond door diverse 
oud-predikanten en “speciale” genodigden. 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie 
“plus” in de zaal achter de kerk. 
 
Wij verwachten velen van u daar te mogen ontmoeten ook als de banden 
met de kerk in de loop der jaren enigszins verwaterd zijn: van harte wel-

kom! 
 
Namens de Wilhelminakerk 
Herman Beekman 
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     Voor elke klus 
in en om het huis 

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

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Zondag  6 mei  woord en communieviering met pastor A. Ottenschot en het Antoniuskoor 
Zaterdag  12 mei woord en Communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor  
Donderdag  17 mei Hemelvaart Eucharistieviering in Twello met Pastor W. Rekveld en Vaassen om 10.00 
uur met Pastor Hofstede 
Zondag  20 mei Eucharistieviering met mgr W.Eijk en het Teresia koor uit Apeldoorn en het Antonius-
koor 
Zaterdag  26 mei Pinksteren Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en Inbetween 
2e pinksterdag viering in Twello met pastor W Rekveld 
 

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  

Beemterweg 7 
Beemte 

Diensten in de Wilhelminakerk in mei 2012 
 
06 mei            10.00 uur:  dienst met ds. Van Vreeswijk 
13 mei            10.00 uur:  dienst met ds. Sjoerd Muller en       
                                         Mw. Jolanda Al. Viering75 jarig 
                                         bestaan Wilhelminakerk aansluitend    
                                         Fototentoonstelling en koffiedrinken 
17 mei            09.30 uur en 10.30 uur  Hemelvaartsdag korte in   
                                         loopdienst met Ds. Sjoerd Muller 
20 mei            10.00 uur:   ds. Van Meulen 
27 mei            10.00 uur:   1e Pinksterdag,belijdenisdienst met   
                                          Ds. Sjoerd Muller. 
03 juni             9.30 uur:  dienst met ds. Esveldt 
 
U bent van harte welkom tijdens deze diensten. 
Voor de allerjongsten is er een oppas aanwezig. 
 
U kunt ons ook vinden op www.wilhelminakerk.com 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk.  
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Wie kent wie? Wie kent wie? Wie kent wie?    

Uitslagen CompetitiesUitslagen CompetitiesUitslagen Competities   
Biljartvereniging Ons Huus

Stand eerste periode 2012

hoogste Te maken

aantal Gem. Punten punten Hoogste partij caramb.

Speler wedstr 1e per totaal serie gem. 2de per groep

1P.

W.Bouwmeester 15 1,56 19 19 11 2,41 53 A

G.Wijnbergen 15 1,31 3 3 10 1,72 47

J.Broekhuis 15 1,68 14 14 13 3,26 62

A.Velthoen 15 1,64 14 14 22 2,5 53

E.Bellert 15 1,24 13 13 9 2,2 41 B

B.Koller 15 1,29 20 20 9 1,95 41

A.Doppenberg 15 1,36 14 14 16 2,2 44

J.Bakker 15 1,35 13 13 9 1,83 47

J.v/d Heuvel 15 1,01 8 8 7 1,52 35 C

H.Koller 15 1,09 24 24 11 1,67 35

H.Kieskamp jr 15 1,15 14 14 8 1,9 38

L Veldhuis 15 1,25 14 14 9 2,71 41

H.homan 15 0,86 16 16 9 1,41 31 D

H.Kieskamp sr 15 0,86 16 16 9 1,55 31

P.v Voorst 15 0,8 10 10 6 1,32 31

M.v Bimsbergen 15 1,06 22 22 11 1,43 33

De periode kampioenen zijn: Groep A A.Velthoen met 24 punten

Groep B B Koller met 20 punten

Groep C H.Koller met 24 punten

Groep D M.v Binsbergen met 22 punten

Op de foto (1958) de 

deelnemers aan een 
uitstapje van de Coöpe-

ratieve Landbouwers 
Handelsvereniging Apel-

doorn  - De Vecht, wel-
ke was gevestigd in 

Apeldoorn in het voor-
malige Welkooppand 

(dit was de nieuwe 
naam van de coöpera-

tie) en in De Vecht in de 
golfplatenloods van de 

firma Jacobs bijge-
naamd de “blikken 

prins”. Werknemers 
waren toen Johan Veld-

wijk-Lammert van Beek 
en Willem Westerink. 

De personen op de foto 
komen allen uit Beemte 

Broekland en De Vecht. 
Links boven, de Hr. 

Burgers, boekhouder en 
daaronder de Hr. Groe-

nendaal, directeur.  
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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

inke
l 

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 
MOPPEN 

 

Dom blondje 

Er wordt een dom blondje aangehouden om een blaastest te doen.                          

Ze doet haar bril af, de politie vraagt waarom doe je je bril af?  

Dat is al twee glaasjes minder. 

 
Belg  

 
Komt een Nederlander met zijn vrachtwagen een Belg tegen die voor de 

brug stilstaat. De Nederlander stapt uit en vraag: wat is er aan de hand 

kerel. Nou, zegt de Belg, ik pas net niet onder de brug door. Het scheelt 

maar 1 centimeter. Nou, zegt de Nederlander, dan laat je toch wat lucht 
uit de banden lopen. Haha ja ja mooie ben jij, zegt de Belg, maar het zit 

niet onder, ‘t zit boven. 

 

De tractor  

 
Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. zegt de ene boer te-

gen de andere boer: "Als ik met mijn tractor om mijn akker heen moet 

rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden." Zegt de andere boer: "Ja 

zo'n tractor heb ik ook gehad." 
 

Cowboy 

 

Er rijdt een cowboy door de prairie. Op een gegeven moment ziet hij een 
man met zijn oor op de grond liggen. De man zegt: "Een postkoets met 

zes paarden: drie zwart, twee bruin en een wit." "Kun je dat allemaal ho-

ren?" vraagt de cowboy. "Nee," zegt de man: "die zijn net dwars over 

me heengereden."  
 

Brand 

 

Twee jongens komen bij een service station. "Vlug geef ons elk een liter 

benzine!" Na tien minuten zijn ze weer te- rug. "Het was niet genoeg we 

moeten nog tien liter hebben!" De pompbediende vraagt:" Waarvoor 

hebben jullie toch al die benzine nodig?" "Stel alsjeblieft geen vragen, 

opschieten! De school staat in brand!" 
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Elzensingels bij de Drostendijk. 
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Workshop op fietsafstand 

    Workshop op fietsafstand: beelden in beeld! 
 

  
In alle seizoenen kan er fijn in speksteen gewerkt 
worden. Beeldhouwster + docent Barbara Pijnappel 
heeft voor het 6e jaar de planning voor de work-
shops speksteen gemaakt voor 2012.  

Er kan binnen gewerkt worden als het te nat en/of 
te koud is en buiten als het wat warmer is en mooi 
weer, terwijl de vogeltjes fluiten en de vlinders 
rondfladderen om de bloemen!  
De workshops worden gegeven in Barb’s Beelden-
tuin-atelier-galerie aan de Fluitersweg 34 in We-
num. Er kunnen per keer max. 15 personen deelne-
men.  
 
Inspiratie komt vanzelf want je zit bij haar tussen de beelden en ze laat voorbeelden zien en 
doet voor hoe je met het gereedschap omgaat.  
 Je krijgt van te voren uitleg over hoe je kunt werken met speksteen. 
Omdat ze al 25 jaar ervaring heeft met het maken van beelden in brons en steen kun je van 

alles vragen over het maken van je beeldje tijdens de workshop. 
 
 Zie foto’s op de achterzijde van deze pagina. 
 
 Ingeplande zaterdagmiddagen 2012: 
 19/5, 9 + 23/6, 7 + 28/7, 18/8, 1 + 15 + 29/9, 3/11, 24/11,  
 of op aanvraag voor groepjes van min. 4 pers – max. 14 pers.  

Op andere dagen/tijden/locaties is het ook mogelijk workshops voor groepen te geven;  
bijvoorbeeld als bedrijfsuitje, vrijgezellendag, personeelsfeest, familiereünie.  
 Een leuk verjaardagscadeau is een cadeaubon voor een workshop speksteen. 
 
 Een middag een workshop volgen kost € 35,- (incl. btw, gebruik van zagen, 
speciale vijlen + speciaal steen schuurpapier, koffie en thee) en duurt van 13.00-16.30 uur. 
De prijs is excl. een speksteen, die je bij Barbara kunt kopen. Afrekenen gaat contant.  
 De steen kun je zo duur maken als je wilt, ze zijn tussen € 5 en € 25, - op voor-
raad in verschillende kleuren en soorten.  
 
 Werken in speksteen is bij Barbara vijlen in de steen met speciale steenvijlen. 
Het is niet hakken, daar is deze steensoort te zacht voor.   
 Je kunt intuïtief werken of van te voren iets bedenken. Er wordt aan tafels en 

steenbokken gewerkt. Het polijsten doe je met speciaal steenschuurpapier. 
 Het lukt vrijwel iedereen in een middag een beeldje te maken.  
 
 Aanmelden + info www.barbsgallery.com of tel. 055-5212407 of  
 email art-barb@planet.nl 
 

http://www.barbsgallery.com/
mailto:art-barb@planet.nl
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Spekstenen beeldjes 


