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IJsvereniging in de bocht, 

Zie pagina 19 en verder.  

  

 

Oproep door de Buurt– en 

Belangenvereniging, 

Zie pagina 33. 
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Groep 4/5 van basisschool Beemte! 
 

Dierendag 
Er waren heel veel dieren. 
Een hond en een kat heel veel dieren. 
Er was een konijn. 
Er was een cavia. 
Van Jaycie. 

 
 
 
Egypte 
Een farao is een koning. 
Een farao heeft een kroon 
En een meisje zijn vrouw. 
Met elkaar als de farao 
Dood is het zoontje de farao. 
Een piramide is een begrafenis. 
Ze doen er 30 jaar over piramide 
En waar halen ze water uit de Nijl. 
En ze hielden heel veel beesten. 
Er was een monster. Als de pluim minder werd 
dan het heeft de farao kwaad gedaan 
Een monster zal hem verscheuren.   Dierendag. 
En als het even veel is het goed    Er waren honden en konijnen. 
Minder dan de pluim ook goed.    En er waren ook knuffels.  
Van Marijke       Er was ook een geit en een cavia 
       Van Sem. 
 
Egypte 
Egypte is een land waar de farao was. 
Die was streng hij ging dood. 
Hij ging in de piramide in het graf. 
Van Splinter.   
 

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

Mw. H.R. Hendriks  

Directeur PCBS 'Beemte'  Tel.: 055-3121377 

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


De Ratelaar - November 2012 - Pagina 4 
 

 

 



De Ratelaar - November 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 

Agenda 2012 

Sinterklaas 1 december 
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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– en Belangenvereniging Beemte Broekland  Pagina:  11 

 

 PCBS “Beemte”        Pagina:  13 

 

 Leuke websites        Pagina:  15 

 

 Seniorensoors        Pagina:  17 

 

 IJsvereniging Beemte broekland     Pagina:  19,21 

 

 Kerkdiensten        Pagina:  23 

 

 Uit de oude doos       Pagina:  25 

 

 Ballonnenwedstrijd Oranjefeest 2012    Pagina:  27 

   

 Sinterklaas         Pagina:  29 

  

 Zijactief De Vecht/ collecte opbrengst    Pagina:  31 

 

 Oproep BbvBB/ Kerkwinkeltje Terwolde   Pagina:  33 
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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 november 2012 aanleveren.   

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

 

 

Beste lezers, 

 

De maand november is al aangebroken, ’s avonds  begint het al vroeg donker te worden en 

ook de temperaturen gaan omlaag. Lekker bij de houtkachel zitten en dan De Ratelaar lezen, 

heerlijk toch?  

In deze Ratelaar vindt u onder andere informatie over het komende Sinterklaasfeest van de 

BBvBB op 1 december. Ook de uitslag van de ballonnenwedstrijd van de O.V.B.B. en de ouder-

raad van de basisschool doet weer een oproep voor groen voor hun kerstbakjes en graf– en 

deurtakken. 

 

Het volgende nummer is alweer de laatste van 2012. Dus ik zou zeggen lever uw bijdrage aan 

voor 15 november en laten we er een mooie, goed gevulde Ratelaar van maken. 

 

Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier. 

Marjan van Assen. 

 

 

 

2012 Week 

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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BuurtBuurtBuurt–––   en Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broekland   
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
 
Het is alweer even geleden dat u van ons hebt gehoord, maar inmiddels draait het bestuur op 

volle toeren.  

Wat is er zoal gebeurd nadat we op 22 juni het 50-jarig jubileum van de Buurt- en Belangen-

vereniging hebben gevierd, samen met de presentatie van het Dorpsplan. 

 

Er is een beroepschrift ingesteld bij de Raad van State over het bestemmingsplan van het 

Landbouw Ontwikkelingsgebied bij de Raad van State. 

 

Er is veelvuldig overleg geweest met de gemeente Apeldoorn over Kanaal Noord. Inmiddels zijn 

de fietsstroken aangelegd, behalve het gedeelte vanaf de Stadhoudersmolenweg tot de Papa-

gaaibrug. Dit zal in 2013 worden uitgevoerd in het kader van de totale asfaltvervanging van dit 

gedeelte. 

 

De gemeente Apeldoorn, moet bezuinigen en ook de subsidiestromen naar de dorpen staan on-

der spanning. Het lijkt erop dat we in 2013 met 20% gekort gaan worden in vergelijk met 

2012. 

OP 29 oktober bezoekt onze nieuwe burgemeester Beemte-Broekland in het kader van zijn 

kennismakingronde met Apeldoorn en de Dorpen. 

 

Op 10 oktober is er de presentatie geweest van het “Klein Apeldoorns Dorpenkookboek”. Dit is 

een uitgave van de gemeente Apeldoorn en is een zienswijze op de cultuur, structuur van de 

dorpen en adviezen hoe om te gaan met het behoud van de dorpen. Belangstellenden voor dit 

boek kunnen het bestellen bij uitgeverij Blauwdruk ISBN 978-90-75271-55-3. 

 

Bestuursleden hebben de vergadering bijgewoond van de vereniging het Dorpshuus. 

Het ligt in de bedoeling om in het voorjaar van 2013 de Beemte te verfraaien met een aantal 

bloembakken . 

 

Het woningbouwprogramma voor de dorpen staat onder druk. Ook in Beemte-Broekland staan 

in het gemeentelijk programma nog 20 woningen opgenomen die via particulier initiatief ge-

bouw kunnen worden. De gemeente wil dit schrappen, met de opmerking als er particulier initi-

atief komt dat welwillend wordt bezien. Wij stellen ons op het standpunt om het aantal van 20 

woningen in het gemeentelijke woningbouwprogramma te laten staan. 

 

Er is een nieuwe ledenkaart ontworpen en in gebruik genomen voor onze leden. Wij hopen dat 

u dat op prijs stelt 

 

Er is een uitvoeringsplan vastgesteld in relatie met het Dorpsplan. Daarover nader nieuws in dit 

nummer van de Ratelaar. 

 

Het najaarsoverleg met de  gemeentelijke vertegenwoordigers en de wijkagent staat weer 

“voor de deur” heeft u onderwerpen op welk gebied van de openbare ruimte of beleidszaken of 

veiligheid dan ook, laat het ons weten, zodat we dat in het genoemd overleg in kunnen bren-

gen. 

 

Namens het bestuur van de Buurt en belangenvereniging 

 



De Ratelaar - November 2012 - Pagina 12 
 

 

 



De Ratelaar - November 2012 - Pagina 13 
 

 

 

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

 

 GROEN OPROEP  
  

 
     

 

 

 

 

Dag buurtbewoners, 

 

Ook dit jaar gaan we weer, volgens traditie, samen met de kinderen van de basisschool Beem-

te kerstbakjes en deur- en graftakken maken. Net als voorgaande jaren gaan we deze huis 

aan huis verkopen. Met de opbrengst hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer wat 

extra’s te kunnen geven. 

 

Om deze kerstbakjes en deur– en graftakken te kunnen maken hebben wij nog ‘groen’ nodig. 

Wie kan ons daaraan helpen? Heeft u voor ons nog coniferen, hulst, skimia of ander mooi 

groen, wilt u dat dan doorgeven aan: 

 

Joke Buitenhuis telefoonnummer 055 – 312 2026 / 06 10856003 

Tinka Hendriks  telefoonnummer 055 – 541 3770 / 06 51588449 

 

Daarnaast doen wij een oproep voor vrijwilligers. Met het maken van de stukjes worden de  

kinderen geholpen door de ouders en de leerkrachten. Hierbij kunnen we nog wel extra han-

den gebruiken.  

Als u het leuk vindt om te helpen, kunt u zich hiervoor opgeven bij Joke of Tinka. Ook voor 

vragen kunt u bij hen terecht! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Ouderraad PCBS ‘Beemte’ 

 

http://www.beemte.cms.sintact.nl/
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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 

Gladheidbestrijding 
Is uw bedrijf al voorzien van een goede gladheidbestrijding? 

Wij verzorgen het voor U de komende winter!  

 
 Zoutstrooien 
 Sneeuwschuiven 
 Eigen zout voorraad 

           www.schuiven-en-strooien.nl 

 

Ten Voorde Agrarische Dienstverlening Beemte-Broekland tel. 06-42292833 
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Leuke Websites 

Deze keer geen workshops op fietsafstand. Ik heb geen nieuwe workshops kunnen ontdekken en 

ben daarom op zoek gegaan op internet. 

Daar kwam ik een paar leuke sites tegen. Hier onder staan ze! 

 

www.hoooked.nl 

Denk eraan:die derde o is geen typefout! Dit is een site met 

heel veel over Zpagettie. 

Dat is een soort snelhaken of breien met in dit geval uniek re-

cycle textielgaren in groot formaat. Bekijk de foto’s , dan zie 

je wat ik bedoel. Op dit gebied een leuke site met webwinkel! 

 

www.ijslandsewol.nl 

De site begint met uitleg over enkele soorten IJslandse wol. 

Daar na kan je in de webwinkel van alles vinden: leuke mut-

sen, wol, maar ook complete pakketten voor vesten en truien. 

Verder materialen, zoals breipennen , of wolwasmiddel. Een 

enkele trui of vest is compleet te koop. Zelf breien ziet er een stuk goedkoper uit. Maar… ze zijn 

prachtig, die IJslandse truien! 

 

www.fimosieraden.nl 

Ontzettend mooie site met werkelijk van allerlei soorten siera-

den die je kunt maken van Fimo klei. In de webwinkel kan je 

de benodigdheden e.d. kopen. 

 

 

www.stapfoto.nl 

Deze site laat foto’s zien van een fotograaf. Mooi om te bekij-

ken! Maar tevens kan je allerlei fotoworkshops volgen, waar-

van verschillende in deze omgeving. 

De prijzen variëren van € 45,- tot € 145,-. Ook al vind je dat 

te duur , de site is het bekijken waard. 

 

www.etsy.nl 

Site over koop en verkoop van handgemaakte producten. 

 

www.uitinapeldoorn.nl 

Nog erg nieuwe site met o.a. leuke tips met weekend uitjes. Leuk initiatief, wordt steeds beter 

gevuld met van alles wat er te doen is. 

 

www.landleven.nl 

Je hoeft geen abonnee te zijn , want op de website staat ook 

van alles  uit Landleven waar je gebruik van kan maken! 

 

 

 

Zo, dat was het even voor deze keer. Weet je ook een site 

die leuk is voor meer mensen, of heb je toch nog onbekende 

leuke workshops ontdekt? 

Geef ze aan mij door voor plaatsing in de Ratelaar! 

 

 Miek v.d. Pangaard 

http://www.hoooked.nl/
http://www.ijslandsewol.nl/
http://www.fimosieraden.nl/
http://www.stapfoto.nl/
http://www.etsy.nl/
http://www.uitinapeldoorn.nl/
http://www.landleven.nl/
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Seniorensoos 

We hebben weer kunnen genieten van een mooie zomer, ieder deed dat op z’n eigen manier. 

De één ging een vliegreis maken naar een warm land, de ander ging met de tent kamperen in 

eigen land, of heerlijk een paar dagen fietsen en weer een ander heeft het huis in de verf gezet. 

Voor onze senioren blijft het vaak bij een dagje uit in eigen land en lekker thuis genieten van de 

mooie dingetjes in en om het huis en weer uitkijken naar de eerste dinsdag van september als 

de soos weer begint, want daar zitten ze toch weer naar uit te kijken. Er wordt al gezegd kun-

nen we niet iedere week een soosmiddag houden 

In september hebben we op een 

bescheiden manier ons 30 jarig 

jubileum gevierd. 

We begonnen met thee of koffie 

met een lekker stuk vlaai. 

Als gast hadden we verhalen-

vertelster Dinie Hiddink uit Lo-

chem. Ze kon prachtige verha-

len vertellen over  vroeger b.v.: 

Wat er vroeger allemaal in de 

winter in de kelder stond van 

opoe en allerlei andere prachti-

ge verhalen, allemaal in het dia-

lect.   

 

In de pauze een borrel met een 

lekkere warme hap aangeboden 

Jan en Mini. 

Aan het eind van de gezellige 

middag kreeg een ieder nog een 

kleine attentie mee. 

 

 

Oktober was de maand van het spel voor ons en hebben we een bingomiddag gehouden. Dat 

blijft altijd weer een leuk en spannend spel. 

Bep had weer voor een leuke prijzentafel gezorgd, met nog een paar prijzen van de beheerders 

erbij maakte de bingo weer compleet. 

 

Dinsdag 6 november hopen we gezond en wel weer bij elkaar te komen. 

 

Dienie,Bep,Mini. 
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IJsvereniging Beemte Broekland 

 

Nieuws van de IJsvereniging Beemte Broekland 
 

Genieten van het natuurijs op het Kanaal 
Ab (Vos) heeft de schaatsen al uit het vet gehaald en stapt morgen (17 okt.) 

weer de ijsbaan in Deventer op. In Deventer kunt u natuurlijk de hele herfst- 
en winterperiode terecht om te schaatsen. Maar … het is voor de meeste men-

sen toch het aller-leukst om op natuurijs te schaatsen. Voor u, als inwoner van 

Beemte Broekland en omstreken, is er dan wellicht niets mooier om zelf banen 
heen en weer te schaatsen tussen de Papegaaibrug en de Ramsbrugweg. Of, 

als u niet (meer) schaatst, te genieten van de prestaties van de schaatsers on-
der het genot van een bekertje warme chocolademelk. Menigeen zal wellicht 

niet uitkijken naar de koude wintermaanden maar als er eenmaal geschaatst 
wordt op het kanaal is het toch leuk om op het bevroren kanaal weer eens 

sportief bij te kletsen met buurtgenoten.  
 

Nieuwe bestuursleden IJsvereniging 
Als er dan eindelijk ijs ligt en er kan geschaatst worden zal de IJsvereniging 

Beemte Broekland dan ook weer vol enthousiasme in actie komen. Het bestuur 
is overigens versterkt met 3 nieuwe leden en we hebben afscheid moeten ne-

men van één lid. Hein Wijngaards is afgetreden als voorzitter van de vereni-
ging. Hein en ook Jet hebben, sinds de IJsvereniging in 2008 nieuw leven is in-

geblazen, veel voor de vereniging betekend maar hebben besloten een stap te-

rug te doen. Gelukkig kunnen we nog een beroep op ze doen als het nodig is. 
In de algemene ledenvergadering (die meestal rond maart plaatsvindt) nemen 

we officieel afscheid van dit tweetal. Er zijn, zoals gezegd, wel drie nieuwe be-
stuursleden toegetreden. Dit zijn: Wim Buitenhuis, Jaap Gerritsen en onderge-

tekende. Samen met Ab Vos en Gejo van Assen bestaat het bestuur nu dus uit 
vijf mensen. 

 
Donateurs 

We hebben inmiddels in de nieuwe samenstelling twee keer vergaderd. We 
hebben met z’n vijven de draaiboeken doorgenomen, al het één en ander in 

gang gezet en we weten wat we moeten regelen als het schaatsseizoen echt 
wordt geopend op Het Kanaal. 

We hebben ook de volgende conclusie moeten trekken: we hebben de dona-
teurs hard nodig om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken. Want ook als het 

niet vriest, maakt onze vereniging kosten. Die kosten bestaan uit het inschrijf-

geld voor de Kamer voor Koophandel (verplicht als je een vereniging bent), de 
kosten voor het aanvragen van vergunningen bij de gemeente en het water-

schap om op het kanaal iets te kunnen organiseren als het gevroren heeft (we 
moeten hiervoor betalen; ook al vriest het geen dag), benodigde verzekerin-

(Vervolg op pagina 21) 
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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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IJsvereniging Beemte Broekland 

gen, bankkosten, kosten voor de stroomaansluiting van de NUON en de kosten 

voor het onderhoud en aanschaf materieel (verkoopwagen, stempelposten, 
warmhoudpotten, verlichting, etc.). We zijn onze huidige betalende leden dan 

ook dankbaar voor de jaarlijkse financiële bijdrage. Maar… met het huidige le-
denaantal (63 betalende leden) kunnen we de jaarlijkse kosten niet langer dek-

ken. Het positieve banksaldo is, na de laatste winters waarin niet kon worden 
geschaatst op het kanaal, geslonken en we vragen u dus langs deze weg om 

vooral lid te blijven van de IJsvereniging of om juist lid te worden als u dat nog 
niet bent. In november komt één van ons bij u aan de deur om het lidmaat-
schapsgeld (a € 5,00 per lid) bij u te innen.  

 
Nog geen lid 

Als u na het lezen van het bovenstaande besluit om, als u nog geen lid bent, lid 

te worden, nodig ik u van harte uit om even de telefoon te pakken of om een e-
mail te sturen om u op te geven. We zetten u dan, met veel plezier, op de le-

denlijst en komen (tot wederopzegging) jaarlijks bij u aan de deur. 
 

Extra voordeel voor leden 
Hopelijk is het voor u duidelijk waarom u lid bent of zou moeten worden. We 

zijn ons er echter van bewust dat u persoonlijk, als er niet geschaatst kan wor-
den, niet veel terugkrijgt voor het lidmaatschap.  

 

Maar: als er dan geschaatst kan worden…… zijn wij er voor u 
met een schoongeveegde baan en met koek-en-zopie!  
 
We kunnen alle betalende leden overigens alvast beloven dat ze, mocht er in de 

komende winter een toertocht worden uitgeschreven, gratis mogen deelnemen 
aan die toertocht. Normaal gesproken betaalt een kind dan € 2,50 inschrijfgeld 

en een volwassene € 5,00. Per betalend lid vervalt dus het inschrijfgeld in het 

geval van een toertocht. We kunnen dit overigens doen omdat we, normaal ge-
sproken, tijdens een toertocht genoeg inkomsten krijgen uit de verkoop van 

koek-en-zopie om de jaarlijkse verenigingskosten te kunnen betalen. 
 

Ten slotte 

Als u lid wilt worden (of sponsor voor een iets groter bedrag), goede ideeën 
heeft of vragen: bel of mail ons gerust! 

 
j.vanderzouw@live.nl / 06 22973908 (Jacintha van der Zouw) of 055 3121520 

(Ab Vos) 
 

Namens de IJsvereniging Beemte Broekland, 
Vriendelijke groeten en hopelijk snel tot ziens op het ijs, 

 
Jacintha van der Zouw  

mailto:j.vanderzouw@live.nl
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

 

 

Diensten in de Wilheminakerk in november 2012 

 
04 nov.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Kerk- en schooldienst 
11 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Bevestiging van ambtsdragers 
18 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. Luijmes 

25 nov, 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller en J. van Al, Gedachtenisdienst 
02 dec. 10.00 uur Dienst met Pastor J. van Al  

 

Met vriendelijke groet, 

Kerkenraad Wilhelminakerk 

Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 
 
 
Vrijdag 2 november de allerzielenviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor 

Zondag 4 november  eucharistieviering  met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor 

Zaterdag 10 november Eucharistieviering met Pastoor W. Rekveld en het koor Inbetween 

Zondag  18 november Woord en Communieviering met pastor A. Ottenschot en het Antoniuskoor 

Zaterdag 24 november woord en Communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor 

Zondag 2 december Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het koor Inbetween 

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 
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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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Het Mysterie van zeshonderd briefkaarten en een Advertentie. 

 

Het is 1950 iedereen krijgt wel eens een of meerdere prent briefkaarten, maar wat de Familie Veld-

huis van de Beemterweg 86 toen is overkomen heeft hen wel de haren ten berge doen rijzen. Want 

was het geval, op een dag kregen ze drie Prentbriefkaarten zonder afzender en in een tijd van on-

geveer een half jaar wel zo'n zeshonderd bovendien kwam er ook een advertentie in de krant te 

staan waarin hun boerderij te koop werd aan geboden voor maar 5000 Gulden.  Nu was Lucas 

Veldhuis niet zo'n man die gauw zenuwachtig wordt, maar dit werd hem toch al te gortig, want dit 

was geen grap meer want hij prakkiseerde er niet over om het spul te verkopen. Dus werd de Poli-

tie ingeschakeld om de zaak te onderzoeken en die begon zich ook af te vragen wat voor een ge-

heimzinnig Figuur hier bezig was. Was het een vijand of een of andere grappenmaker die zo iets 

doet. Maar het werk moet ook doorgang vinden, dus de boer ploegde voort en de Politie zwoegde 

voort om te proberen klaarheid in deze zaak te brengen, en intussen bracht de Postbode nog 

steeds kaarten.... 

 

door Ab Veldwijk 

Uit de Oude Doos 
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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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Het is ondertussen al weer een aantal maanden geleden dat het Oranje-

feest in Beemte Broekland gehouden werd. Op de zaterdagmiddag heb-

ben veel kinderen meegedaan aan de ballonnenwedstrijd. Zij hebben 

allemaal tegelijk een ballon opgelaten met daaraan een kaartje waarop 

hun naam geschreven stond. Dit jaar zijn er bijna 150 ballonnen opgela-

ten waarvan ieder kind hoopte dat zijn/haar ballon gevonden word en de 

grootste afstand  aflegt.  Na twee maanden  zijn er ongeveer 25 kaart-

jes door de vinders teruggestuurd, en nadat alle vind plaatsen goed op 

een rijtje zijn gezet, kunnen we zeggen dat het jongetje op onderstaan-

de foto de ballon in handen heeft die de grootste afstand heeft afgelegd. 

Zijn ouders vonden het zo leuk dat ze deze foto meestuurde met het 

kaartje van de ballon. Toen we dit kaartje terugkregen hebben wij direct 

gemeend hier iets leuks mee te gaan doen. We hebben contact opgeno-

men met Helma van de PCBS Beemte , omdat er twee prijzen  gewon-

nen zijn door leerlingen van deze school. 

 

Op donderdag 11 oktober mochten wij om twee uur de lessen onderbreken 

en alle kinderen bijeen roepen om de prijswinnaars bekent te maken. Nadat 

de spanning een klein beetje opgebouwd was bij de kinderen mocht Yordan 

Nieuwenhuis de derde prijs in ontvangst nemen. Zijn ballon was gevonden in 

het plaatsje Zeeland (Brabant) en had 80 km afgelegd door de wind.       

 De tweede prijs was voor Thijs Verhoef. Zijn ballon werd gevonden in  Vre-

depeel (nabij Venray) en had 105 km afgelegd, Thijs heeft zijn prijs thuis 

ontvangen omdat hij met zijn 0 jaar natuurlijk nog niet op school zit. 

Maar ja, toen werd het allemaal toch wel erg spannend, want van wie was 

toch die ballon die het jongetje gevonden had?  Het was  ondertussen al  

geen geheim meer dat deze ballon wel heel erg ver gekomen was, wel  425 
km!!!!!  Helemaal in Oberthal-Gronig in Duitsland.  D 

  

Volgens de winnaar kwam dit 

omdat haar papa haar opge-

tild had tijdens het loslaten 

van de ballon, zodat deze al 

wat hoger als de rest begon 

aan de lange tocht. Terwijl 

alle kinderen in de handen 

klapten kon Julia Hendriks 

haar eerste prijs in ontvangst 

nemen samen met de foto 

van het jongetje. 

 

Het was een gezellige middag daar op school en als we vol-

gend jaar weer winnaars hebben die op de PCBS Beemte zit-

ten dan komen we zeker weer de prijzen uitreiken op school.  

Dus doe  allemaal volgend jaar weer mee met de ballonnen-

wedstrijd en misschien komt jouw ballon dan wel het verst! 

 

Groeten Oranje Vereniging Beemte Broekland 

Ballonnenwedstrijd Oranjefeest 2012 
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Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

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 
 

 

 

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 
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Sinterklaas 

 

Dag jongens en meisjes, 

 

Het is al bijna weer zo ver! Over enkele weken komen Sint en Piet weer op bezoek in ons dorps-

huis. Sint heeft ons laten weten dat hij op zaterdag 1 december om 10 uur bij ons op bezoek komt. 

Spannend! Als het goed is heeft papa of mama je al opgegeven, is dit nog niet het geval en wil je 

er toch graag bij zijn bel dan zo spoedig mogelijk even met één van onderstaande personen. 

Wij kijken er weer naar uit, jullie toch ook? 

 

Tot ziens op, 

 

Zaterdag 1 december van10.00 tot 12.00 uur in het Dorpshuis “Ons Huus”. 

 

Contactpersonen: 

Jacintha v/d Zouw   06-22973908     

Henriette Wijngaards  06-23083191     

Marjan van Assen  06-23934384.    
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Zijactief de Vecht 

Collecte opbrengst 

Mededeling van:::: BEEMTE-BROEKLAND en  DE VECHT & Omstreken:::: . 

Collecte opbrengst  2012  voor :::: VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN ::::: 

Zoals u weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest, voor deze collecte. 

En wij willen u BEDANKEN voor deze bijdrage. Want met ons allen hebben wij een bedrag van 

:::::::::::::::::::::977.23 euro:::::::::::::: opgehaald,  GEWELDIG !!! 

Nogmaals Hartelijk Dank namens de collectanten, en U. 

(wijkhoofd Ans ten Have.)      

De avond van november zal een ontspannende en gezellige bijeenkomst worden. 

 

Als ik dit bericht schrijf zijn we nog volop bezig een invulling hieraan te geven.  

 

Het wordt een echte Hollandse avond, dat kan ik al wel verklappen. Kom op 14 november 

naar zaal de Groot en laat u verrassen!! 

 

De avond begint om 20.00 uur en de koffie/thee staat om 19.45 uur klaar. 

 

Introducés zijn zoals gewoonlijk welkom. 

 

Verder kunt u informatie en foto's vinden op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief. 

 

Groetjes Janny. 

http://www.de-vecht.nl/
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Wie wil ons helpen om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan 2012-2013 dat 

voortkomt uit het Dorpsplan. 
 

We zoeken enthousiaste mensen die hun schouders willen zetten onder de volgende 
onderwerpen: 

 
Opstellen van een lijst van cultuurhistorische elementen in Beemte-Broekland. 

 
Ontwikkelen van een klompenpad (wandelpad). 

 
Meedenken en eventueel het voeren van overleg over de aanleg en beheer van land-

schappelijke elementen. 
 

Spreekt je dit aan, neem dan contact op met: 

 
Jan Vegter 

Broeklanderweg 84 
Tel: 5418067 

Email: vegterprzewalski@planet.nl 

Oproep door de BvBB 

 

Net zoals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een winterverkoop zijn van 
zelf gemaakte artikelen. U moet hierbij denken aan natuurproducten, eigen ge-

maakte kaarten, sokken, borduursels, vogelhuisjes, kerstkransen, cadeautjes  
voor sinterklaas en kerst. En extra dit jaar is, dat er producten zijn van herge-

bruikte materialen. De verkoop is kleinschalig, geen massa, altijd parkeerruim-
te, maar ….  wees er snel bij want op is op.  

 
Deze verkoop wordt in de Dorpskerk van Terwolde gehouden op: 

Vrijdag 30 november a.s. van 13:30 uur tot 18:00 uur en 
Zaterdag 1 december van 9:30 uur tot 12:00 uur. 

 
En de koffie staat klaar, tot ziens op één van deze beide dagen. 

Kerkwinkeltje Terwolde 

mailto:vegterprzewalski@planet.nl
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Touwtrekken tijdens de volksspelen van de Oranjefeesten in Beemte Broekland in 1948. 

Van links naar rechts Jo Veldhuis, Ep Kroes, Marten Veldwijk en Lucas Veldhuis. Daarachter de toenmalige 

bestuursleden Hendrik Dokter, Jo Bellert, Looischelder en Willem Hulleman. 

Foto Ab Veldwijk 



De Ratelaar - November 2012 - Pagina 35 
 

 

 

Wintervoorraad 
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