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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-
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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 
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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 belangen vereniging Beemte Broekland  Pagina:  11 

 

 Seniorensoos        Pagina:   13 

 

 Oranje vereniging Beemte Broekland    Pagina:  2, 15, 17, 19, 36 

 

 Symposium zicht op Zorg      Pagina:  21, 23, 25 

 

 Roofvogelshow/Gelders borenerferf    Pagina:  27 

 

 Voor de Jeugd        Pagina:  29 

 

 Kerktijden         Pagina:  30 

  

 Zijactief De Vecht       Pagina:  31 

 

 Rondje Beemte        Pagina:  34, 35,  
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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 september 2012 aanleveren.   

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

 

 

Beste lezers, 

 

De vakanties zijn voorbij, de scholen zijn weer begonnen en De Ratelaar komt weer uit. 

In deze Ratelaar veel foto’s  en verslagen van het afgelopen Oranjefeest. Maar ook van het 

Rondje Beemte. Bij al deze festiviteiten hadden we mooi weer. Dat is altijd een bof in Neder-

land, het had gemakkelijk anders gekund.  

 

Elders in deze Ratelaar staat een stuk over een symposium “Zicht op zorg”. Er bevindt zich 

een aanmeldingsformulier op pagina 33 dat u kunt invullen en opsturen. Tijdens dit symposi-

um wordt er een doosje geopend, waarvan niemand weet wat er inzit, maar wat tijdens de 

bouw van het Juliana-ziekenhuis is ingemetseld. Nou wie weet? Misschien wel een sigaar van 

de aannemer. 

 

Vlak voorbij het begin van de Beemterweg staat het voormalige Jeudgebouwtje, dat ook ge-

bruikt is als kerkje en als opslagruimte. Dat is toch een stukje cultuur in Beemte waar we 

zuinig op moeten zijn. Iedereen die er langs fietst kan zien dat het grondig gerenoveerd 

wordt. De redactie zal mogelijk eens polshoogte nemen hoe dat allemaal in elkaar zit en wel-

ke Mecenas of filantroop hier verantwoordelijk voor is. 

 

Inmiddels is duidelijk dat de BBvBB er niets mee te maken heeft, want die geeft openheid 

van zaken op pagina 11 over haar filantropische inborst. 

 

 

Veel leesplezier toegewenst 

Namens de redactie, 

Siep Woudstra 

2012 Week 

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 

De vakanties lopen op een eind en de verenigingen worden weer actiever. In de afgelopen tijd is er 

bestuurlijk niet zoveel gebeurd, maar tocht zijn er een aantal zaken die het vermelden waard zijn. 

Eerst een terugblik op de uitgestelde viering van het 50-jarig bestaan van de Buurt- en Belangen-

vereniging op  …. Juni jl. Ondanks een persoonlijke uitnodiging, waren er helaas maar 50 leden 

aanwezig. Daarnaast was wethouder Brouwer aanwezig alsook enkele vertegenwoordigers van poli-

tieke partijen. De avond stond naast de viering van het 50-jarig bestaan in het overhandigen van 

het eerste exemplaar van het Dorpsplan. Wethouder Brouwer verzekerde in zijn toespraak dat de 

gemeente Apeldoorn haar medewerking zal geven in de totstandkoming van de doelen van het 

Dorpsplan. De vrijwilligers van de Buurt- en Belangenvereniging en de medewerkers aan het 

Dorpsplan, werden in het zonnetje gezet en voor hun inzet ontvingen zij een cadeaubon. 

Een ander hoogtepunt van de avond was de uitreiking van cheques aan diverse organisaties. Deze 

kunnen de cheque verzilveren als zij een duurzaam plan ter goedkeuring voorleggen aan het be-

stuur van de Buurt en Belangenvereniging. 

 

De volgende organisaties ontvingen een cheque: 
Wilhelminakerk   € 1.000 

Jeugdhonk Kippenhok  € 1.500 

PCBO school Beemte  € 1.000 

Dorpshuis ”Ons Huus”  € 1.500 

Daarnaast is er geld gereserveerd voor de aanschaf van twee bloembakken ter verfraaiing van de 
kern Beemte en voor de ontwikkeling van een klompenpad. Elk project€ 1.500. 

   

De aanwezigen kregen als aandenken aan het 50 jarig jubileum een fotoboek over Beemte-

Broekland. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Al met al een gezellige en 

geslaagde avond! 

 

Jan Vegter 

Mededeling 

 
Graag willen we de mensen die niet op ons vijftig jarig jubileum van de BBvBB konden komen in de 

gelegenheid stellen om alsnog  het  prachtige fotoalbum over ons mooie Beemte Broekland op te 

komen halen. Dit kan op een van onze bestuursvergaderingen die plaats vinden in Ons Huus. 

 

Donderdag 6 september vanaf 20:00 uur of Maandag 1 oktober vanaf 20:00 uur. 

 

Tevens kunnen alle inwoners van ons dorp het DORPSPLAN van Beemte Broekland komen halen.  

 

Het is belangrijk voor ons dorp en de toekomst van ons dorp dat zoveel mogelijk inwoners hierbij 

betrokken zijn. Wij hebben Uw support en steun hard nodig dus komt allen een exemplaar halen 

om u in te lezen in de activiteiten die straks gerealiseerd moeten worden. 

 

Namens de BBvBB, 

Gea Willemsen. 
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SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

Dinsdagmiddag 3juni hebben we met onze soosleden een uitstapje gemaakt. 

We zijn met vier auto’s richting  Busloo gereden,het was prachtig weer. 
Allemaal hadden we onze badkleding bij ons gingen we heerlijk het water in 

(grapje). 
Heerlijk hebben we op het terras gezeten bij het ‘’Hof van Busloo’’. 

Zo met elkaar genieten van de koffie met wat lekkers en een borrel,in de mooie 
natuur, 

de fluitende vogels om je heen,wat wil je nog meer! 

 

De eerste dinsdag van september hopen we elkaar weer gezond en wel te ont-

moeten in het dorpshuis. 

 

Mini Smallegoor 
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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 

Ook hier had uw advertentie kunnen staan !!! 
 

 

 

Voor info: deratelaar@gmail.com 



De Ratelaar - September 2012 - Pagina 15 
 

 

 

Oranjevereniging Beemte Broekland 

 

Hallo kinderen uit Beemte Broekland en omstreken! 

 

Zaterdag 11 augustus was het dan zover: de kindermiddag van het Beemterfeest. 

Om 14:00 uur begonnen we met de mini-4-kamp. Eerst werden alle kinderen verdeeld in teams. Er 

waren 4 teams met kinderen van 4 t/m 6 jaar en 4 teams met kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

 

Het was een stralend mooie dag, dus het kon al niet meer stuk.  

Om 14:15 begonnen we met de eerste spelletjes. .  

 

De kinderen zijn erg sportief bezig geweest, er was weer een grote opblaasattractie (altijd favoriet 

bij de kinderen!)  waar ze zo vaak mogelijk overheen moesten rennen. Iedere 6 minuten werd ge-

wisseld van spelletje.  

Ook was er het baldoorgeefspel, dit leek erg makkelijk, maar was voor de jongste deelnemers nog 

best wel lastig. De kinderen moesten de bal doorgeven tussen de benen  terwijl zij in een rij achter 

elkaar stonden, wanneer zij de bal hadden doorgegeven moesten zij weer achteraan in de slang gaan 

staan.  

Het derde spel was de waterkakrace, de kinderen moesten met grote broeken  met sponzen op de 

billen in een bak met water gaan zitten, dan snel naar de overkant waar een stoel stond waar ze de 

sponzen op leeg konden drukken.  

En dan als laatste spel het zakloopparcours, eerst onder een legernet door dan over de plank en 

weer terug zaklopen. 

 

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. Van beide leeftijdsgroepen heeft er een team 

gewonnen. Deze kinderen kregen een medaille. Alle kinderen kregen uiteindelijk een prijs! 

 

De winnende teams: 

 
 

We willen alle kinderen bedanken voor het meedoen. 

Tot volgend jaar!! 

 

Groetjes Commissie Kinderspelen 

Mariska, Herleen, Lianne, Wilma, Petra en Diane 

TENNISSERS (4 t/m 6 jaar) BASKETBALLERS (7 t/m 12 jaar) 

Thirza Buitenhuis   

Maikel Smallegoor Andy Althof 

Loïs Hofman Liz 

Thijs Bouwmeester Danique van Lohuizen 

Sem Teunissen Ruben Hissink 

Lars Gerritsen Jens Rutgers 

Silke Rutgers Koen 

Julia Hendriks Collin van Assen 

Britt Hopman   
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 

65-jarig jubileum Oranjevereniging Beemte Broekland  

 

Op 10, 11 en 12 augustus 2012 heeft het jaarlijkse Oranjefeest in Beemte Broekland weer plaats-

gevonden. Traditiegetrouw werd de vrijdagmiddag geopend met het zingen van het Wilhelmus 

tijdens de seniorenmiddag. Deze middag werd wederom goed bezocht door de 50-plussers uit 

Beemte Broekland. Op de muzikale klanken van het trio ‘Delta Combo’ was er weer volop gele-

genheid om bij te praten en te dansen. Daarnaast verzorgde Willie Meester voor vermaak tussen 

de bedrijven door.  

De eerste feestavond van de 65ste editie van het Oranjefeest was zeer geslaagd. De tent was 

goed gevuld en de sfeer zat er goed in. TOF! Partyband zorgde voor de muziek tijdens deze feest-

avond. Daarnaast verzorgde ‘Helemaal Hollands’ een gastoptreden, waarbij hun bekende hits ten 

gehore werden gebracht.  

 

Nadat iedereen op zaterdagochtend op krachten was gekomen tijdens het goed verzorgde ontbijt, 

was het tijd om te starten met de optocht. Dit jaar kwam de zon (na een wat koude start van de 

dag) door tijdens de route die door Beemte Broekland en Zuidbroek liep. Vriendengroepen, be-

drijven en buren hadden zich weer ingezet om hun trekkers en wagens te versieren. Dit jaar ging 

de Beemteschool er met de derde prijs vandoor met hun wagen van de Olympische spelen. De 

tweede prijs werd gewonnen door de vriendengroep met de zeer originele naam “De lauwe man-

nenpappers”. De eerste prijs werd dit jaar gewonnen door de “Olympische spelen” van de  Kraai-

enjagersweg/Beemterweg. Zij hadden zichzelf en hun kar zeer mooi versierd. Ondanks een klein 

technisch mankement lukte het hen om  de gehele route af te leggen, een prestatie op zich! 

’s Middags vanaf 13.00 uur gingen de kinderspelen van start. In het zonnetje werden in verschil-

lende leeftijdscategorieën spellen gedaan, heel fanatiek en met veel enthousiasme. Uiteraard ging 

iedereen met een prijsje naar huis, de winnaars van elke leeftijdscategorie kregen daar nog een 

mooie medaille bij. Onder luid gejuich gingen vervolgens de oranje ballonnen van de jaarlijkse 

ballonnenwedstrijd dit jaar richting het westen.  We zijn benieuwd wiens ballon dit jaar het verste 

komt! 

Voor de volwassenen werd de behendigheid van de kraanmachinisten dit jaar getest tijdens de 

zoektocht naar “Beemtes Next Best Mini Kraanmachinist” tijdens het onderdeel Kratje Hengelen. 

Ondanks fanatieke pogingen bleek het toch lastig om het flesje bier uit het krat te hengelen en 

rechtop in gaten van het dienblad te plaatsen. Jan buitenhuis ging er met de derde prijs vandoor 

door in een tijd van 2;19 drie flesjes neer te zetten. Harry Bovendorp werd tweede, in een tijd 

van 1 minuut 55 zette hij eveneens drie flesjes neer. Maar de eerste prijs ging dit jaar naar 

Edward Hissink die maar liefst vier flesjes wist neer te zetten in een tijd van 2 minuut 20. 

Op zaterdag heeft RTV-Apeldoorn van 10.00 -16.00 uur live radio gemaakt vanaf het feestterrein. 

Tijdens deze live uitzending zijn diverse Beemtenaren geïnterviewd. Ook zijn er opnames ge-

maakt voor TV Apeldoorn. Alle opnames zijn terug te vinden op www.rtv-apeldoorn.nl.  

Op zaterdagavond trad de band “Broadway”op tijdens de tweede feestavond met een goede op-

komst. Ook nadat de band de laatste toegift had gespeeld bleef het nog lang gezellig bij de eet-

tentjes op het terrein.  

 

Zondagmiddag was het weer tijd voor de zeskamp waaraan dit jaar met acht teams meestreden 

om de jaarlijkse eer. Eye catcher was dit jaar de 65 meter lange hindernisbaan, die veel vroeg 

van het uithoudingsvermogen van de teams. In het zonnetje werd op dit ‘bouwwerk’ en tijdens de 

vijf andere onderdelen fel gestreden om de eerste prijs. Dit jaar slaagde het team Dalhoeve klo-

et’n in de deze missie. Gevolgd door Beter een Goede Buur en C.V. De Moatjes 2 die respectieve-

lijk de tweede en derde plaats veroverden.   

 De kermis draaide ook deze middag volop en voor de kinderen verzorgde Clown Flapje een leuke 

act. De muziek werd in de middag en vroege avond verzorgd door Partyband ‘Trio Trendline’. 

Omstreeks 20.00 uur eindigde een zonnig, gezellig en zeergeslaagde editie van het Oranjefeest 

Beemte Broekland.  



De Ratelaar - September 2012 - Pagina 18 
 

 

 



De Ratelaar - September 2012 - Pagina 19 
 

 

 

Tijdens het schrijven van het stukje maandag 13 augustus 2012, het gevoel van 

het zware weekend nog in de benen willen wij als commissie volkspelen Beemte 

Broekland op de succesvolle zeskamp 2012 terugblikken 

 

Na maanden van bedenken, maken en testen van de zondag getoonde spellen, 

hebben wij deze editie van de zeskamp als zeer positief en sportief ervaren, dit 

vooral door de inzet van de teams en natuurlijk de captains. 

 

De ochtend begon voor iedereen vroeg, na een gezellige en feestelijke zaterdag-

avond in de tent op het feestterrein. Dat we zo vroeg hadden afgesproken was noodzakelijk vanwe-

ge de komst van de grootste stormbaan van Nederland, die best wat voeten in aarde had om op te 

zetten. 

Tijdens het opbouwen druppelde de eerste teams al binnen op het speelveld. maar om half twee 

hadden alle teams zich aangemeld en konden de spellen beginnen. 

 

Het eerste spel was de raddraai loop waar menig team zich op verkeek. Het leek een spel wat op 

snelheid moest worden gespeeld, maar het hoeft niet hard te goan as het moar mooi geat! 

Het tweede spel, het klompenloopspel was ook een behendigheidsspel rust bewaren was dus nodig. 

Het derde spel, het rondom ton spel was pure kracht voor nodig en de taak van de teamcaptain was 

dat de zandzakken goed in de ton werden gemikt. 

Het vierde spel, het tegendraadse spel was ook behendigheid voor nodig. 

Het vijfde spel, was het teamcaptain spel waar menig teamcaptain wel handig mee was, lege be-

kers. 

Het zesde spel, was het spel waar iedereen op zat te wachten, de grootste stormbaan van Neder-

land. 

 

Onderstaand: de 60 meter lange stormbaan. 

  

De mooie zonnige middag werd ook weer aan elkaar gepraat door de succesvolle sprekers Geer & 

Geer! 

Die dit jaar ook een leuke ludieke actie hadden door de langste Anky Anky loop te houden langs de 

stormbaan. 

 

Het is het team Beter een goede buur niet gelukt om dit jaar voor de derde keer achter elkaar te 

winnen om de wissel beker te behouden. De winst is dit jaar naar het team de Dalhoeve kloet’n ge-

gaan, ze waren in de eind strijd voor de zegen beter als het team Beter een goede buur. 

Als derde eindigde de Moatjes 2. 

 

Langs deze weg willen wij als commissie de teams , Geer & Geer, de op en afbouw vrijwilligers , de 

meiden van het ontbijt en de soep, en de Oranje Vereniging bedanken voor het mede mogelijk ma-

ken van deze zeskamp 

 

De cvovbb! 

Zeskamp OVBB 
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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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Symposium Zicht op Zorg 

“Zicht op Zorg” 
 

vanuit het verleden naar de toekomst 
 

                                       
 
 

Zaterdag 29 september 2012 
 

van 13.00 uur tot 18.00 uur 

 
naar aanleiding van de sloop van het Juliana-ziekenhuis 

te Apeldoorn 
 

georganiseerd door: 

 
Historische Vereniging Felua 

 

in samenwerking met 
 

Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn 
 

 
 
Symposium-Locatie Gelre Ziekenhuizen  

Auditorium (route 24) 
Albert Schweitzerlaan 31 
7334 DZ Apeldoorn 
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De Historische Vereniging Felua en de Gelre Ziekenhuizen nodigen iedereen met belangstelling 

voor het onderwerp ‘zorg’ uit deel te nemen aan het symposium 

 

 

 

“Zicht op Zorg”  

 

 

op zaterdagmiddag 29 september  2012  van 13.00 uur tot 18.00 uur. Het symposium 

wordt gehouden in het Auditorium van de Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. 

 

 

“Hoe kan Apeldoorn zijn zieken verzorgen?” vroeg dokter Vlaanderen zich in de negentiende 

eeuw mismoedig af, “de ellendige toestand in de woningen maakt verplegen thuis onmogelijk.”  

In 1885 nam de Gezondheidscommissie, waarvan Vlaanderen een prominent lid was het initia-

tief tot de oprichting van een ziekenhuis voor niet-besmettelijke zieken. Een jaar na de opening 

kreeg Apeldoorn ook het kinderziekenhuis Mary. De beide oudste Apeldoornse ziekenhuizen fu-

seerden en ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan mocht het ziekenhuis de naam van 

kroonprinses Juliana voeren. Inmiddels had in 1928 de zorg van vier zusters Franciscanessen 

geleid tot de oprichting van het katholieke Sint Liduïnaziekenhuis aan de Arnhemseweg. 

 

 

Kort voor de Tweede Wereldoorlog had Apeldoorn dus twee ziekenhuizen. In 1974 schudde het 

St. Liduïnaziekenhuis zijn katholieke veren af en ging het verder onder de naam Lukaszieken-

huis. Dit ziekenhuis droeg een interconfessioneel karakter en betrok een gloednieuw gebouw in 

de bosrijke omgeving van Ugchelen. Drie jaar geleden, in 2009, werden het      Julianazieken-

huis en het Lukasziekenhuis samengevoegd tot de huidige Gelre ziekenhuizen en onderging het 

voormalige Lukasziekenhuis een ingrijpende verbouwing. Sindsdien is in de Gelre ziekenhuizen 

een belangrijk deel van de tweedelijnsgezondheidszorg in de regio      geconcentreerd, aan de 

rand van de stad en dichtbij de uitvalswegen. Het verouderde  

Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg wordt momenteel met de grond gelijk gemaakt.  

 

 

Opbouw en afbraak in de zorg. Ook in overdrachtelijke zin? Op deze ingewikkelde vraag is geen 

eenduidig antwoord mogelijk. Maar het fragmentarische beeld van de zorg dat ieder van ons 

heeft, verdient nadere invulling en daaraan zal op dit symposium onder meer aandacht worden 

besteed.  

 

 

Mart van Lieburg voert ons met woord en beeld terug in de geschiedenis van de geneeskunde. 

Henk van Gerven kijkt naar het meer recente verleden en werpt een blik op de toekomst. Met 

zijn verhaal over Röntgen speelt de radioloog Jos de Win in de Gelre ziekenhuizen een thuis-

wedstrijd. Niet zozeer direct, maar indirect hebben weinigen zulk baanbrekend werk verricht als 

Röntgen, de oud-Apeldoorner en Nobelprijswinnaar, die de straling ontdekte, waarmee onder-

huidse delen van het menselijke lichaam zichtbaar worden. In aansluiting op het erfgoedfestival 

Gelegerd in Gelderland, dat in de zomer van 2012 plaatsvindt, besteedt               Huub Ummels 

aandacht de verzorging van zieke en gewonde soldaten. Tot op zekere hoogte is dit een verge-

ten hoofdstuk in de geschiedenis.  

 

“Hoe kan Apeldoorn zijn zieken verzorgen?” vroeg dokter Vlaanderen zich af. Die vraag heeft 

nog niets aan actualiteit ingeboet. 

Symposium  
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Het Symposiumprogramma  

 

13.00 – 13.20 uur ontvangst met koffie en thee  

 

13.20 – 13.30 uur  opening door de voorzitter van de Historische Vereniging Felua    drs. R.M. 

Kemperink  

 

13.30 – 14.15 uur        prof. dr. M.J. van Lieburg: Een medisch-historische rondgang over  

       de Veluwe 
 

14.15 – 15.00 uur  drs. J.W.L. de Win (radioloog): Wilhelm Conrad Röntgen,            oud-

inwoner van Apeldoorn en 1e Nobelprijswinnaar (natuurkunde) 

 

15.00-15.30 uur pauze: tijdens de pauze wordt ook het geheimzinnige kistje  

geopend, dat ruim vijftig jaar geleden bij de bouw van het  

Julianaziekenhuis aan de Sprengenweg werd ingemetseld. 

    

15.30-16.15 uur H.A.M. Ummels: Gezondheid en welzijn van militairen in oorlogstijd 

 

16.15-17.00 uur drs  H.P.J. van Gerven: Zorg na de Tweede Wereldoorlog met een kritische 

blik op de toekomst 

 

17.00 -18.00 uur         Vragen en reactie (15 minuten) plus Sluiting, met daarna gelegen- 

   heid na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

De sprekers 

 

M.J. (Mart) van Lieburg studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij promo-

veerde in 1986 op het proefschrift ‘Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam 1839-1900’. Aansluitend 

werd hij hoogleraar geschiedenis van de geneeskunst aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder 

hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Momenteel is hij hoogleraar medische geschiedenis aan het 

Erasmus MC en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook is hij bibliothecaris van de Koninklijke 

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. 
 

J.W.L. (Jos) de Win is radioloog van de Gelre ziekenhuizen, locatie Apeldoorn. Daarnaast is hij 

Röntgenkenner bij uitstek. Hij was de drijvende kracht achter de buste van W.C. Röntgen, die in 

1995 onthuld is ter ere van de beroemdste Apeldoorner aller tijden (uitkomst van een enquête in 

de locale krant in 2004).   

 

H.A.M. (Huub) Ummels volgde een opleiding tot scheepswerktuigkundige. In 1968 trad hij in dienst 

bij de beroepsbrandweer in Apeldoorn. Van 1994 tot 2002 was hij beleidsmedewerker monumen-

tenzorg en archeologie. Momenteel doet hij vrijwilligerswerk als documentalist bij de wetenschap-

pelijke afdeling van Paleis Het Loo Nationaal Museum. Hij publiceerde tal van boeken en artikelen 

over de geschiedenis van Apeldoorn.  

 

H.P.J. (Henk) van Gerven studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 

1984 werd hij huisarts bij Ons Medisch Centrum in Oss. Later werd hij gemeenteraadslid/lid van 

Provinciale Staten voor de SP en tweemaal wethouder, met natuurlijk gezondheidszorg in zijn por-

tefeuille. In 2006 stapte hij over naar de landelijke politiek. Hij is lid van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal. Zijn aandachtsveld is vooral de zorg van artsen en  ziekenhuizen. 

 

Zie Pagina 33 

Symposium  
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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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Roofvogelshow 

We zijn zaterdag 14 juni naar de roofvogelshow geweest op  het sportveld bij dorpshuis ‘’ONS 

HUUS”. Het was werkelijk waar een prachtige show. 

Als je ziet wat die valkenier met die vogels kunnen en doen,dat is geweldig. 

Wat een geduld is daar voor nodig om ze al die dingen te leren. 

Ze hadden o.a. valken,kerkuilen, gieren ,oehoe ’s bij zich . 

Ze lieten ze zo vliegen in de vrije natuur en kwamen ook zo weer terug bij de valkeniers. 

Ook de kinderen mochten ze laten vliegen,dan kregen ze een grote handschoen aan en dan 

werd er een valk op de arm gezet,een prachtig gezicht! 

Het plubliek mocht ook de grote oehoe op de arm en laten gaan,wat een enorm beest zo van 

dichtbij. 

Tussendoor  kwam er  nog een stortbui naar beneden,dat was goed om even koffiepauze te 

nemen in het dorpshuis. 

 

Mini Smallegoor 

 

Verkiezing Gelders Boerenerf van het jaar 2012 

 
Gelderland heeft honderden mooie erven. 

Wat is volgens u het mooiste boerenerf? 

 

Meld als lokale organisatie of als individu voor 15 september uw favoriete 

Boerenerf aan via de website www.boerenerfgoedgelderland.nl. Hier vindt u 

ook meer informatie. 

 

De aanmelding bestaat uit: adresgegevens, een tekst van maximaal 200 

woorden waarin staat waarom dit erf de winnaar zou moeten zijn en  

maximaal 10 foto’s die een goed beeld geven van het erf in het landschap, 

met de kenmerkende erfbeplanting en de (bij)gebouwen. 

 

De winnaar ontvangt een prachtige prijs. 

http://www.boerenerfgoedgelderland.nl
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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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Voor de Jeugd 

 

Jantje moet nablijven 
Jantje: 'Vader, ik moest nablijven.' Vader (boos): 'Hoe kwam dat nu weer?' Jantje: 'Ik wist niet 

waar de Dolomieten lagen, vader.' Vader: 'Ik heb je al zo vaak gezegd dat je je spullen beter op 

moest ruimen.' 

 

Plassen op school 
Een klein jongetje steekt in de klas zijn vingertje op. 'Juf, mag ik even naar de WC?' De juffrouw 

bekijkt 't dreumesje eens en vraagt: 'Kan jij dat wel alleen?' Waarop dat gozertje zegt: 'Natuurlijk 

kan ik dat alleen.' 'Nou goed, grote jongen, ga jij dan maar.' Na twee minuten komt ie terug, he-

lemaal, maar dan ook helemaal doornat. Waarop de juffrouw prompt uitvalt: 'Zie je nou wel dat je 

het niet alleen kan?' Maar hij, huilerig: 'Ik kon het wel alleen, maar de meester moest ook en die 

zag me niet.' 

 

Nederlands 
"Vandaag zien we de tijden", zegt de juf tijdens de les Nederlands. "Ellen, als ik zeg: ik was me, 

jij wast je, hij wast zich ... wat is dat dan?" "Euh ... dan is het zeker zondag", antwoordt Ellen. 

 

Opstel schrijven 
Alle kinderen van klas C moesten een opstel schrijven over hun bezoek aan de dierentuin. Liesje 

schreef: "Ik zag in de dierentuin de meeste luie dieren ter wereld! We kwamen daar aan om drie 

uur 's middags, en de zebra's waren nog altijd in pyjama!" 
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Zaterdag  1 September Woord en Communieviering Pastor A. Ottenschot en het koor Inbetween 

Zondag 9 september Woord en Communieviering  met pastor W Vroom en het Antoniuskoor 

Zaterdag 15 september Eucharistieviering met Pastoor H Hofstede en het Antoniuskoor 

Zondag  23 september Woord en Communieviering nmet pastor A. Ottenschot en het Antonius-

koor 

Zondag 30 september  Openingsviering H H Franciscus en Clara dag 

 om 11.00 uur viering met het gehele team voor alle 7 geloofsgemeenschappen 

 

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. 

We wensen u fijne vakantie  

 

Met vriendelijke groeten, 

 De Locatieraad en het parochiesecretariaat  

Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

 

 

Diensten in de Wilheminakerk in september 2012 

 

02 sept. 10.00 uur Dienst met Ds. Lugtigheid 

09 sept. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller en J. van Al 

 Startzondag, ontbijt aanvang 9.00 uur bij de Wilhelminakerk 

 

16 sept 10.00 uur Dienst met Ds. de Greef 

23 sept.  10.00 uur Dienst met Ds. Holwerda 

30 sept.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

   Afscheid en bevestiging dienstdragers 

 

Met vriendelijke groet, 

Kerkenraad Wilhelminakerk 
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Zijactief de Vecht 

 

Na het zomerseizoen gaan we elkaar weer ontmoeten op 19 september. 

Voor deze avond hebben we de gebroeders Tom (84) en Nico (83) Schoenmaker uitgenodigd. 

Beide broers zijn altijd samen op  reis. Vijf maanden leven ze in Twello in het huis van Tom, de 

rest brengen ze door in Australië in het schitterende landhuis van Nico. Na de dood van beide 

echtgenoten besloten ze samen hun leven te delen en zijn sindsdien onafscheidelijk. Twee stoere 

mannen, door de oorlog gevormd en weerbaar gemaakt.  

De belevenissen in de oorlog zijn als een blijvend document opgeslagen in hun hersenen. Schok-

kende details en absurde belevenissen, die in documentaires zijn vastgelegd. Op de valreep, vlak 

voor hun vertrek naar Australië wordt Tom gebeld door een filmmaatschappij. 

Samen met zijn broer vertelt hij als ooggetuige over hun leven. 

Nadat ze hadden besloten mee te werken aan de documentaire werden ze in een taxi naar Rotter-

dam vervoerd. Bij de oprit Maasbrug begon men met filmen. Dat broer Nico ook van de partij was 

bleek later een enorme meevaller te zijn. Het werd een levendig duo-gesprek tussen beide broers. 

Tom is een vlotte verteller. 

In 2010 rolde al een autobiografisch verhaal uit zijn pen met de titel  

‘Een Rotterdams schoffie vertelt’. “Potverdraaid, nou is het oorlog”! 

We zijn erg benieuwd wat deze”cowboys” ons te vertellen hebben. 

Locatie de Groot, de avond begint om 20.00 uur, om 19.45 uur is er  koffie/ thee. 

 

Introducés zijn welkom. 

 

Groetjes Janny. 

De zomer. 

 

 De blauwe lucht. 

 En de warme zon. 

 De blije mensen. 

 Het gif groene gras. 

 Waar picknickmandjes op staan. 

 En een gelukkig gezin. 

 Op een kleedje. 

Gerharda 
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Aanmelding voor symposiumdeelname 

  
U kunt zich tot uiterlijk 21 september 2012 aanmelden voor deelname aan het 
symposium ‘Zicht op Zorg’, 29 september 2012 van 13.00 uur tot 18.00 uur, loca-

tie Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn (NB. de ruimte in het auditorium is beperkt): 
 

per mail bij Theo Biezeman: theobiezeman@gmail.com 

  
of 
  

per post/schriftelijk, gericht aan:    Historische Vereniging Felua 
     p/a Drs.Th.J.E. Biezeman, penningmr. 
     2e Beukenlaan 47 
     7313 AR Apeldoorn 

  
met vermelding van de volgende gegevens: 
  
Naam:           ……………………………………………………. 
  
Adres:           ……………………………………………………. 
  
Woonplaats:   …………………………………………………… 
  
Telefoonnr.:   ………………………………  Emailadres: ……………………………………… 
  
zal met …..   personen deelnemen aan het symposium. 
  
Het bedrag van € 20,00 per deelnemer is/wordt overgemaakt op bankgironummer 

12.40.34.268 ten name van Historische Vereniging Felua te Apeldoorn onder     
vermelding van ‘Symposium Zicht op Zorg’ met …. deelnemers. 
  
Datum:      ……………….. 
  
N.B. In geval het symposium wegens een thans niet te voorziene of dringende     
reden geen doorgang kan vinden dan wordt dit vermeld op de site van de          

Historische  Vereniging Felua: www.historischeverenigingfelua.nl. 

Wilt u om die reden vóór het symposium de website raadplegen? De overgemaak-
te deelnamekosten zullen in dat geval op uw rekening worden teruggestort. 
  

mailto:theobiezeman@gmail.com
http://www.historischeverenigingfelua.nl/
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Rondje Beemte: mooi weer 

en heel veel bezoekers! 
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Boven 

De jongsten: wagen van 

school en van de voet-

balguys. 

 

 

 

 

Links 

Zij wonnen de 1e prijs. 

 

 

 

 

 

Rechts: 

Daar verdween bijna de 

jury in de sloot.... 


