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Streekblad voor Beemte Broekland 

De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   

April 2013  

 

Dag van de  

Weteringse Broek 

op 25 mei. 
De Buurtwinkel is 

open. 

 

Jan Steenbergen keurt de waren in De Buurtwinkel. 
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In februari hebben we een bingomiddag gehouden, altijd een gezellig spelletje. 
Er zijn leuke prijsjes te winnen onder het genot van een hapje en een drankje. 

 

Maart is de maand van Pasen, dus dan maken we meestal een mooi Paasstuk-
je. 
Maar aangezien het nog vier weken duurt voordat het Pasen is hebben we een 
ander mooi bloemstukje gemaakt, onderleiding van Lies Ryckenberg. 
Lies had prachtig materiaal bij zich,waarmee we onze kunsten mochten verto-
nen. 
We gingen allen met een prachtig bloemstuk naar huis. 
Lies bedankt dat je onze groene vingers weer wat bijgewerkt hebt, het was een 
leuke middag. 

 

Onze volgende soosmiddag is op 2 april. 

SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   
We hebben afscheid moeten nemen van sooslid Jan Kloezeman. 
Jan en zijn vrouw hebben vele jaren bij ons op de soos gezeten. 
Zelfs nog toen ze zeven jaar geleden gingen verhuizen naar Twello bleven ze de 
soos trouw. 
We wensen zijn vrouw en de verdere familie sterkte met het grote verlies. 
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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 Wolvenbos 10, 7323 RZ Apeldoorn 
Tel.: 055-3121477   E-mail: ronald.ganzevles@planet.nl. 
Internet: www.ovbb.nl 
Voorzitter: Dhr R. Ganzevles  

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 
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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 2013 

Jaarvergadering BBvBB Donderdag 4 april 20.00 uur 

Bevrijdingsboomfeest Woensdag 17 april 

Dag van de Weteringse Broek Zaterdag 25 mei 

MDBW toernooi Zondag 30 juni 

50 plus reis BBvBB Dinsdag 2 juli      08.45 uur 

Oranjevereniging Beemte broekland Vrijdag, 9, Zaterdag 10 en Zondag 11 augustus 
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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 2012-2013: De Ratelaar 

· Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  Pagina:  11 
 

· Oranjevereniging Beemte Broekland    Pagina:  13, 18 
  

· PCBS ‘Beemte’        Pagina:  15, 39 
 

· Opening De Buurtwinkel      Pagina:  16 
 

· Meteo Beemte        Pagina:  17 
 
· Weteringse Broek       Pagina:  20, 21 

 
· Wijkagent         Pagina:  25 

 
· SAMs Kledingsactie       Pagina:  27 

 
· Kerkdiensten        Pagina:  29 

 
· Stagereis naar Oeganda      Pagina:  30, 31 

 
· Voor de Jeugd        Pagina:  33  

 
· Zijactief De Vecht / Competities     Pagina:  35 

 
· MDBW toernooi        Pagina:  36, 37 

 
· Leuke Websites        Pagina:  40 
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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 april 2013 aanleveren.   
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

Beste lezers, 
 
Na alle sneeuwbuien en kou is de maand april aangebroken, ik hoop dat dit een zonnige 
maand gaat worden. In deze Ratelaar is weer heel wat informatie uit onze buurtschap te lezen.  
Zo hebben we op donderdag 4 april a.s. de jaarvergadering van de BBVBB met aansluitend 
een gezellige bingo. U bent van harte welkom. 
 
Ook is het op 17 april 68 jaar geleden dat Apeldoorn is bevrijd en houden ze op de PCBS 
Beemte weer een bevrijdingsboomfeest, zie het artikel verderop in deze Ratelaar. 
 
Verder hebben we sinds een paar weken een buurtwinkel in Beemte Broekland. Heeft u daar al 
eens kijkje genomen of wat boodschappen gedaan? Zo niet, dan zou de redactie zeggen, niet 
dralen, maar ga kijken en kopen. 
 
Verder zouden wij als redactie nog eens aan u willen vragen of u nog leuke verhalen van vroe-
ger weet, of heeft uw huis bijvoorbeeld een naam en hoort daar een verhaal bij. Mail ons ge-
rust wij vinden het leuk om dit soort verhalen te plaatsen. 
 
Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier toe! 
Marjan van Assen 

 

2013 Week 

2,3 Apr. 14 

30 Apr., 1 Mei 18 

3,4 Juni 23 

2,3 Juli 27 

3,4 Sep. 36 

1,2 Okt. 40 

29,30 Okt. 44 

10,11 Dec. 50 

2014 week 

28,29 Jan 5 

Verschijningsdata 
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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 . 

 

Terwijl de het Apeldoorns kanaal bijna weer is dichtgevroren en het landschap af en toe weer 
een witte kleur heeft, hebben zich de eerste kievieten zich alweer gemeld. Een teken dat het 
voorjaar er toch een keer aankomt. In deze winterse sfeer met een vleugje voorjaar, was ook 
het bestuur van de BB-BB weer in maart bij elkaar. 
 

Er zijn inmiddels twee besprekingen geweest met de gemeente Apeldoorn over de aanleg van 
een klompenpad, dat moet aansluiten op het Avervoordse klompenpad in de Vecht. Op dit mo-
ment zijn de financiën nog een punt van bespreking, omdat ook Beemte-Broekland een financi-
ële inspanning moet leveren. Dat kan in de vorm van uren die door vrijwilligers worden ge-
maakt. Wij zijn dan ook verheugd dat een aantal mensen zich voor een werkgroep hebben ge-
meld. Naast de gemeente Apeldoorn is ook de Stichting Landschap Gelderland een partner in 
deze.  Ook onze buren in Wenum-Wiesel hebben plannen om een klompenpad aan te leggen en 
er is uitgesproken om te komen tot een samenwerking, mede om de kosten te drukken. Als al-
les doorgaat dan komt er nog een informatie bijeenkomst, waar e.e.a. wordt uitgelegd. De er-
varing leert dat bij de aanleg van een Klompenpad ook de plaatselijke horeca baat heeft. Dus 
daar liggen ook kansen voor het Dorpshuis. Wordt  vervolgd.  Zijn er mensen die hieraan mee 
willen werken dan kunt u zich melden bij Jan Vegter.  
 

De Weteringse Broek nadert zijn voltooiing. Lees daarover het 
artikel van Gea Willemsen. 
 
De gemeente Apeldoorn bouwt de subsidie af naar de dorpen. Ook 
Beemte-Broekland heeft daar- mee te maken. De subsidie is ge-
koppeld aan het aantal inwo- ners per dorp. In 2013 ontving 
Beemte-Broekland € 6.133. In 2014 wordt dat € 5.826, op een 

aantal van 964 inwoners. 
 
Op 12 maart vond er in het Stadhuis een informatieavond plaats over de viering van het “200 
jaar Koninkrijk” . Naast de Buurt en Belangenvereniging, nam ook de Oranjevereniging deel aan 
deze avond. Er werd aan de dorpen gevraagd om deel te nemen aan de viering en te komen 
met voorstellen. De viering staat in Apeldoorn centraal met een historische optocht op 14 juli 
2014. Op die dag en daarom heen kunnen de dorpen deelnemen of ook meedoen aan de op-

tocht. Er werden nog geen concrete afspreken gemaakt, maar op grond van de informatie kun-
nen de dorpen op 13 mei a.s. hun voorstellen indienen. De Buurt en Belangenvereniging zal 
hierover contact houden met de Oranjevereniging. 
 

De gemeente Apeldoorn heeft aangegeven dat ze haar woningbouwprogramma fors aanpast. De 
planvoorraad gaat van 13.500 woningen naar 7.130 woningen. Dat heeft ook voor de dorpen 
grote consequenties. Ook voor Beemte-Broekland waar 20 woningen in de planvoorraad staan, 
die wellicht geschrapt gaan worden. De gemeente wil daarover met de dorpen praten, maar ook 
met dorpsbewoners. Het zou mooi zijn dat er naast bestuursleden ook bewoners zich willen 
aansluiten om over bovenstaand probleem te praten met de gemeente Apeldoorn. Want naast 
nieuwbouw ( rood voor rood) staat ook woningsplitsing ter discussie. De start van de bespre-
king is op 9 april. U kunt zich hiervoor opgeven bij Jan Vegter!! 
 

Namens het bestuur van de BB-BB. 
Jan Vegter 
Mailadres: vegterprzewalski@planet.nl 
0555418067 

 

 

 

 

 

Bezoek ook de alge-

mene ledenvergade-
ring op 4 april a.s. om 

20.00 uur in het 
Dorpshuis!!, met bin-
go en mooie prijzen! 
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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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Oranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte Broekland   

 

    

ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 

 

 

9 - 10 en 11 augustus 

 

    programma 2013 

 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 

 

14.00 UUR   Opening met het Wilhelmus   

Seniorenmiddag m.m.v. ‘Mr. Diamond’ en ‘The Luana Hawaiians’ 

 

      20.00 UUR              HØkersbal met de ‘JPR Strinxband’ en  
     ‘Old Ni-js’ (oud-leden van Normaal, Boh Foi Toch en Toontje lager) 

 

01:00  UUR   Einde feestavond 

 

 

ZATERDAG 10 AUGUSTUS 

 

09.00 UUR   Ontbijt in de tent 

 

09.45 UUR   Start optocht 

 

14.00  UUR   Kinderspelen 

     Aansluitend ballonnenwedstrijd 

 

15.00  UUR   Beemte’s Best Next Minikraan Machinist 
 

20.00 UUR   Feestavond met de band ‘Sesam Sensation’ 
    

01:00  UUR   Einde feestavond 

         

 

ZONDAG 11 AUGUSTUS 

 

13.00 UUR   Zeskamp 

 

16.00 UUR   Feestmiddag met ‘DJ Levy’   

 

20.00  UUR   Einde feestweekend     

 

 

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES 
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PCBS ´Beemte´ 

Groep 5,6,7,8 deelt complimenten uit aan Beemte - Broekland!  

Onze duimen gaan omhoog! 

 
Jari: ‘De Beemte is super!’ 
 
Marinda: De Beemterschool is een mooie en 
leuke school!’ 
 
Len: Beemte- Broekland is niet groot, maar 
wel superleuk. We zijn heel blij met dit 
dorpje erbij! 
 
Karsten: De mooie natuur en de weilanden 
en natuurlijk het kanaal! 
 
Noelle: er zijn best wel mooie huizen, voor-
al die met een rieten dak! 
 
Roald: Omdat de Beemte zo groen en plat 
is en er zoveel mooie trekkers rijden! 
 
Marijke: Omdat het vaak mooi weer is! 
 
Splinter: De Beemte heeft de Ratelaar en 
de Ratelaar is leuk! 
 
Daan: Beemte Broekland is leuk! 
 
Danique: Het is altijd gezellig in de Beemte! 
 
Beemte Broekland heeft een mooie omge-
ving en heeft een mooie school! 
 
Lobke: Ja, er si meestal een gezellige sfeer 
in de Beemte! 
 
Demi: Beemte Broekland is een schattig 
plaatsje! 
 
Anouk: Weet je wat leuk is? Dat bijna 
iedereen elkaar kent! 
 
Per: De Beemte is grappig! 
 
Mathijs: De Beemte is een leuke plaats en 
de mensen zijn gezellig en behulpzaam 
voor de school!! 
 
Dylan: De Beemte is klein maar fijn! 
 
Yordan: Fijn dat er zoveel mooie trekkers zijn! 
 
Remon: Beemte Broekland ziet er cool uit! 
 

Wij zijn blij dat wij bij de Beemte horen! 
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Opening van De Buurtwinkel 

De eerste boodschappen zijn eruit, na de opening. 

Persoonlijke verzorgingsartikelen. 

De Buurtwinkel in Beemte Broekland geopend. 
 
Het begon allemaal met een sms’je waarin voorzitter Richard 
Smallegoor van het Dorpshuis “Ons Huus” in de Beemte een aan-
tal ideeën spuide om het sociale klimaat te verbeteren en te ver-
aangenamen. Eén van die ideeën was om een buurtwinkel te be-
ginnen. Jan en Mini Steenbergen, de beheerders van het Dorps-
huis zagen dat wel zitten en binnen een maand hadden zij het 
idee omgevormd naar een werkbaar plan. Dit resulteerde erin dat 
op 14 maart jl de opening van De Buurtwinkel in Beemte Broek-
land een feit was. 
 
Met een flinke klap op de winkelbel die buiten op een tafeltje 
stond opende de voorzitter de buurtwinkel en sprak nog enkele 
woorden waarin hij het belang van een buurtwinkel nog eens be-
nadrukte en Jan en Mini van harte succes toewenste. 
 
Openingstijden van de winkel zijn: 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 14.00 tot 18.00. 
 
Maar Jan gaf aan dat als je nu echt iets nodig hebt dan kun je 
natuurlijk altijd even bellen en daarna langs komen om het ge-
wenste in ontvangst te nemen, geen enkel  probleem! 
 
Siep Woudstra 

Kassa van buurvrouw Bep. 

Echte Beemter scharreleieren. 
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Ledenvergadering 2013 

 

 

 

Op 21 februari j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats.  
 
Tijdens deze vergadering werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en werd voor-
uitgekeken naar het feest in 2013.  Dit jaar zal het feest plaatsvinden op 9, 10 
en 11 augustus. Het programma werd bekend gemaakt, deze vindt u elders in 
deze Ratelaar. 
Ook andere onderwerpen kwamen aan bod, waaronder de nieuwe route van de 
optocht. De verandering in entree prijzen werd eveneens besproken. Jongeren 
tot en met 17 jaar betalen komend jaar geen entree. 
Dit jaar was Ilona Achterkamp aftredend en herkiesbaar. We zijn verheugd dat 
zij ook de komende periode bij het bestuur blijft.  
 
Tijdens de rondvraag was er voldoende ruimte voor de aanwezige leden om hun 
vragen te stellen en hun opmerkingen en suggesties te kunnen uiten. De vragen 
en suggesties van de leden zijn voor ons als bestuur altijd erg nuttig en geven 
ons een goede indruk van wat er speelt onder de betrokken leden. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond op gezellige wijze 
voortgezet.  
 
 
Het bestuur van de OVBB. 

Oranjevereniging ´Beemte Broekland´Oranjevereniging ´Beemte Broekland´Oranjevereniging ´Beemte Broekland´   

 

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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De in de jaren 60 afgebroken school aan de Beemterweg. 
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Weteringse Broek 

 

Dag van de Weteringse Broek, 25 mei 

 
Menigeen zal niet ontgaan zijn dat de aanleg van het natuurgebied De Weteringse Broek bij-
na gerealiseerd is. Middels fietspaden en wandelpaden kunnen we gaan genieten van dit 
prachtige stukje natuur. We zullen te zijner tijd een informatieavond organiseren over de 
Weteringse Broek en over het toekomstig aan te leggen Klompenpad. 
 
De gemeente wil de Weteringse broek graag onder de aandacht brengen. Op zaterdag 25 
mei 2013 wil men de “De dag van de Weteringse Broek” organiseren. Een leuk initiatief waar 
je ter plekke kennis kan maken met het gebied middels diverse activiteiten. We zijn ge-
vraagd om als Buurt en Belangen vereniging mee te helpen om deze dag invulling te geven.  
 
De beoogde locatie wordt waarschijnlijk Halte Weteringse Broek (Lochemsestraat 36b). Men 
wil onder andere een streekmarkt organiseren. Inwoners van Apeldoorn, Zevenhuizen, Zuid-
broek, de Vecht  worden uitgenodigd om op deze ludieke wijze kennis te maken met wat wij 
als Beemtenaren allemaal te bieden hebben.  Een leuk moment om jezelf of je vereniging 
onder de aandacht te brengen 

Allerhande fietsactiviteiten in De Weteringse Broek 
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Weteringse Broek 
 

Daarom hebben we een oproep voor inwoners van Beemte Broekland; 

 

Wie lijkt het leuk en zinvol om kosteloos een marktkraam te bemannen waar jij  je 

vereniging kan promoten, de resultaten van je hobby kan laten zien, producten kan 

verkopen, reclame kan maken voor je eigen onderneming, etc. 

 

Je kan je aanmelden bij Gea Willemsen; geawillemsen@gmail.com of bel 055-3557926 

Een officiële uitnodiging volgt nog.  
 
We hopen dat we met z’n allen er een leuke dag van kunnen maken en zo Beemte Broekland 
weer eens op de kaart kunnen zetten. 
 
Namens de Buurt en Belangen vereniging Beemte Broekland zien we je graag op 25 mei. 
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Voorjaar. 
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De Wijkagent 

INBRAKEN: 
 
Het afgelopen jaar is er een behoorlijke toename van het aantal woninginbraken in de ge-
meente Apeldoorn. Helaas ook in Beemte-Broekland zijn er een aantal woninginbraken 
geweest. 
Ondanks dat er wel regelmatig stukjes staan in de media, merk ik dat er nog best wel wat 
te verbeteren valt. Ik kom nog steeds bij bewoners die de achterdeur altijd open hebben 
staan en voertuigen niet afsluiten. Aan de ene kant moet dat kunnen op je eigen erf, maar 
helaas maken daders ook wel gebruik van de gelegenheid die men aantreft. 
Zo zijn er vorig jaar ook een serie inbraken geweest, waarbij dure zitmaaiers zijn wegge-
nomen. 
Ondanks dat daar ook daders bij aangehouden zijn, is er nog steeds een vraag naar 
‘goedkope tweedehandjes’. En zolang deze vraag er is, houdt dit niet op. Veel mensen zijn 
gevoelig om ‘voor weinig’ een gestolen product via internet te kopen. 
Wat voor ons belangrijk is bij oa een aangifte bij een inbraak of diefstal, dat er serienum-
mers, merken, types en vooral kenmerken van het weggenomen goed worden opgenomen 
in de aangifte. Daarbij zie ik dat gedupeerden niet altijd deze details ergens hebben vast-
gelegd. 
Ook bijv. bij een mobiele telefoon is naast een serienummer ook een Emei nummer voor 
ons bruikbaar om verder mee te rechercheren. 
 
Regelmatig worden er goederen 
teruggevonden, maar zijn deze 
niet te herleiden naar een in-
braak/diefstal, omdat er geen 
goede omschrijving kan worden 
gegeven van de goederen. 
Om bijv. te controleren of een 
bepaald product gestolen is kunt 
u ook op de website      
 www.stopheling.nl  
kijken. Dit systeem kan ook al-
leen maar gevoed worden als er 
serienummers worden ingevoerd 
die de benadeelde heeft aangele-
verd. 
Naast inbraken heb ik ook een aantal insluipingen behandeld, waarbij oudere mensen met 
een smoes werden bestolen. Deze daders proberen het vertrouwen te wekken en een ge-
sprek aan te knopen over bijv. familie of de woning. Door afleiding sluipt een andere per-
soon de woning binnen en doorzoekt deze. Wees dus ook alert op dit soort praktijken. 
Wanneer u zaken niet vertrouwd of vreemde voertuigen signaleert die er niet thuis horen, 
geef dit dan door via het 0900-8844 of in noodgevallen via 112. 
De politie moet het vaak hebben van de ogen en oren in de wijk; de bewoners. 

 
Met vriendelijk groet,  
Danny Klink  
Wijkagent Apeldoorn sprenkelaar & Beemte-Broekland 

  
Politie | eenheid Oost | district NOG | team Apeldoorn 
  

Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn 

Bezoekadres: Vosselmanstraat 201, 7311 CL, Apeldoorn. 
 

T :  0900-8844 
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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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Sam’s KledingactieSam’s KledingactieSam’s Kledingactie   

Doe mee met de kle-

dinginzamelactie 
van Sam’s Kleding-

actie in  de Vecht en 
steun Cordaid Men-

sen in Nood! 

Op donderdag 11 
april en vrijdag 12 
april vindt in de 
Vecht de kledinginza-
melingsactie van Sam-
’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. 
U kunt dan uw goede, 
nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken  af-
geven bij het volgende adres: 
 
Op donderdag 11 april en vrijdag 12 April van 9.00 uur tot 18.00 uur in de: 

R.K. H. Antoniuskerk Kerkstraat 32 De Vecht 
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp- wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het 
Droogte Cyclus Management Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevol-
king geleerd om zich te wapenen tegen de droogte. Dit jaar worden 20 nieuwe dor-
pen voorbereid! 
 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kij-
ken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  
 
Extra informatie: 

Sam’s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van de oud-
ste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling wordt 
Sam’s Kledingactie ondersteund door 1.200 vrijwilligers. Met de opbrengst steunt 
Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood.  
 
Voor meer informatie over deze actie en algemene informatie over Sam's Kledingac-
tie kunt u terecht op www.samskledingactie.nl of bellen met 073-687 10 60. 
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Diensten in de Wilheminakerk in april  2013 

 
07 april 10.00 uur Dienst met Ds. L. van  Hilten-Mathijsen uit Apeldoorn 

14 april 10.00 uur Dienst met Ds. J. Esveldt uit Nijkerk 

21 april 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, wijkpredikant 

28 april 10.00 uur Dienst met Ds. H. van Vreeswijk uit Kampen 

05 mei 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, wijkpredikant 

 
Verder heeft de kerkenraad van de Wilhelminakerk goed nieuws te melden: 
Op 21 maart jl. heeft de Algemene Kerkenraad van PKN Apeldoorn unaniem 
haar goedkeuring verleend aan de reeds lang gekoesterde wens tot uitbreiding 
van de vergaderruimte achter onze kerk. 
In de volgende Ratelaar treft u hierover meer nieuws aan waaronder een 
bouwtekening van de geplande uitbreiding en info over het verloop van de 
werkzaamheden. 
Iedereen die financieel zijn/haar steentje heeft bijgedragen om deze uitbrei-
ding te realiseren, zijn wij zeer dankbaar; zodra de definitieve gemeentelijke 
goedkeuring is verleend, ontvangen zij hierover persoonlijk  bericht. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Wilhelminakerk 

Zondag 7 april   Eucharistieviering  met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor 
Zaterdag 13 april  Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en het Antonius koor  
Zondag  21 april  Eucharistieviering met pastor H Hofstede het koor Inbetween 
Zaterdag 27 april  woord en Communieviering leden pastoraatsgroep en het Antoniuskoor  
 
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld 
 
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Locatieraad en het parochiesecretariaat  
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Weer terug in Nederland 

We zijn begonnen in Kampala waar we 3 dagen 
de tijd hadden om te acclimatiseren. Hier verble-
ven we in het ICU guesthouse waar veel Neder-
landers komen. Hier konden we dan ook de eer-
ste contacten leggen met zowel bevolking als 
met de studenten die hier ook al voor langer tijd 
zaten. Ook zijn we bij een gehandicaptenschool 
geweest (erg mooi om te zien hoe goed ze het 
hier hebben!) 
 

Vervolgens zijn 
we door gegaan 
naar Masaka 
waarbij we een 
tussenstop heb-
ben gemaakt op 
de evenaar. In 
Masaka verble-
ven we bij Jo-
seph, onze gids. 
Tijdens deze tijd 
zijn we aan de 
slag gegaan in 
Kibinge. Hier 
was een school 
met ongeveer 
900 kinderen 

waarvan 1/3 
wees is. Hier 
hebben we een 

moestuin aangelegd, schommels, knuffels en 
a’s (waterpotten) gemaakt samen met de kinde-
ren. Tijdens het eerste bezoek aan deze school 
(en het zelfde gold voor elk volgende project 

waar we kwamen), krijg je een uitgebreid wel-
koms comité met veel dans en zang.  Ook zijn 
we met de kinderen het bos in geweest om hout 
te halen (eind lopen!!) en zijn we mee geweest 
naar de dichtsbijzijnde waterput om water te ha-
len (ongeveer een half uur lopen in de branden-
de zon bult op).  
Dit project hebben we afgesloten met een voet-
bal- en volleybalwedstrijd, en geloof me die kin-

deren kun je niet bij houden met rennen!! Na 
veel gelachen en gelijk gespeeld te hebben, heb-
ben we afscheid genomen van de kinderen en 
konden we ons klaar maken voor de eerste stap 
avond in Uganda! Een luxe club met alleen maar  
Ugandezen, wij blanken vielen dus wel op! 

Volgende dag vertrokken naar Kalinzu forest 
voor ons 2de project. Onderweg een prachtig uit-

zicht en de eerste zebra’s, buffels en zwijnen ge-
zien.  
 
Het 2de project is 

nog meer op de 
natuur gericht. We 
hebben hier een 
educatieve les be-
dacht en dit wilde 
we over brengen 
door middel van 
sport en spel. Het 
kwam er uiteinde-
lijk op neer dat 
bomen kappen 
slecht is voor de 
natuur en het toe-
risme en dat er weer nieuwe bomen bij moesten 
komen. Deze zijn we dan ook gaan planten met 
de kinderen die deze les hadden gevolgd.  
 
Na het 2de project hadden we vier dagen rust. 

We zijn vertrokken naar het Queen Elisabeth 
park waar we op safari zijn geweest met een 
boot en een dag later met de bus. Hier hebben 
we wilde zwijnen (beetje als Poemba van de Lion 
King), nijlpaarden, buffels, waterbokken, Uganda 
Cobs (soort antilopen), olifanten, een leeuw en 
tot slot ook nog een hyena gezien.  
Hierna zijn we doorgereden naar de Kasendacra-
ters vlakbij Kibale Forest. Hier zijn we op chip-

Stagereis naar Oeganda 
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trekking geweest (dwars door het oerwoud) en 
hebben we de eerste chimpansees en blauw 
balapen (deze leefde trouwens ook vlakbij ons 
verblijf en liepen gewoon over het terras 
heen). Na hier twee nachten verbleven te heb-
ben, hadden we een lange tocht voor de boeg 
van ongeveer 7 tot 8 uur. Gelukkig kwamen we 
wel bij een luxe hotel (jawel 7 euro per nacht 
incl. eten!!) waar we bij konden komen van de 
lange reis.  
 
Hier starten ook ons 3de en laatste project.  We 

gingen hier bij het eco-café een school aan de 

slag. Bij het eco-café zijn er een paar verder 
gegaan met het terras deze moest nog hele-
maal betegeld worden, ook is er een boeken-
kast,  bar en plantenbakken gemaakt.  Ook wij 
we net als bij het project in Kalinzu forest met 
het What’s your name project bezig geweest. 
Dit is een project wat vorig jaar is op gezet. De 
bedoeling hier van is dat kinderen uit Neder-
land  een briefje schrijven met een zelfge-
maakt cadeautje er bij (bv. armband/ketting), 
deze word dan aan een kind in Uganda gege-
ven en deze moet dan weer een brief plus zelf-
gemaakt cadeautje terug sturen. Het leuke hier 
van is dat de kinderen uit Nederland er in heb-

ben staan dat ze vaak op de computer een ga-
me speelde ect. en de kinderen in Uganda er in 
zetten dat ze elke dag water haalde bij een put 
en graag voetbal speelden. Hier door zag je zo 
goed het verschil tussen onze culturen. 
Uiteindelijk hebben we ook hier weer afscheid 
moeten nemen. Dit gebeurde natuurlijk op zijn 
Ugandees met veel zang en dans, na veel fo-
to’s konden we terug naar het hotel om onze 
spullen te gaan pakken en onze laatste avond 
daar te hebben. De volgende dag zouden we 
terug gaan naar Kampala voor de afsluitende 
dagen. We moesten hier nog een presentatie 
geven over onze reis bij het Jane Goodall insti-
tute, en zijn we nog 
naar Gnamba Is-
land geweest om te 
zien hoe de gered-
de apen leven en 
zijn we de laatste 
avond nog wezen 
stappen. 
 
De volgende dag 
vlogen we rond 23:30 terug  
En ja, toen waren we weer terug in het koude 
Nederland.  
Jeetje wat een overgang. In Entebbe ingestapt 
met 34 graden, in Amsterdam uitgestapt met 0 
graden. Brrrr, veel te koud!  
 
 
Maar wat hebben wij een ervaring gehad zeg! 
Iets om nooit te vergeten en iets wat ik zeker 
iedereen zou aanraden. Iedereen bedankt voor 
de steun en de sponsoren!  
 
Groetjes Ronja van Eek 
 

Stagereis naar Oeganda 
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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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Voor de JeugdVoor de JeugdVoor de Jeugd   
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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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Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   

Op woensdag 17 april hebben we mevr. Langeloo uitgenodigd. Zij is verbonden aan het De-
venter Ziekenhuis als orthopeed. Het onderwerp voor deze avond is dan ook “Orthopedie van 
nu”. 
Een onderwerp waar velen mee te maken krijgen bij het ouder worden. Denk aan versleten 
heupen, knieën enz. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De koffie/thee staat klaar. 
Breng gerust een introducé mee. 
 
Locatie: Zaal de Groot, de Vecht. 
 
Dit is al weer de laatste ledenbijeenkomst voor de zomerstop. Zodra er bekend is wanneer 
de diverse fiets/ en wandeltochten zijn laat ik het u weten. 

 
Over onze vereniging kunt u informatie en foto's vinden op www.de-vecht.nl met een link 

naar Zijactief. 
 
Groetjes Janny.  

CompetitiesCompetitiesCompetities   
Biljartvereniging Ons Huus

Stand eerste periode 2013

hoogste Te maken
aantal Gem. Punten punten Hoogste partij caramb.

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

W.Bouwmeester 15 1,57 10 10 11 2,52 50 A
J.Broekhuis 15 1,88 22 22 14 2,67 59
A.Velthoen 15 1,6 11 11 12 2,38 50
J.Bakker 15 1,52 17 17 16 2,24 50
E.Bellert 15 1,3 16 16 14 2,04 44 B
B.Koller 15 1,3 14 14 10 1,95 41
G.Wijnbergen 15 1,42 22 22 10 3,14 44
A.Doppenberg 15 1,12 8 8 10 1,78 41
J.v/d Heuvel 15 1,26 19 19 10 1,9 41 C
H.Koller 15 1,08 15 15 13 2 38
H.Kieskamp jr 15 1,09 8 8 11 2,24 38
L Veldhuis 15 1,22 18 18 13 1,9 41
H.homan 15 0,92 18 18 7 1,5 33 D
H.Kieskamp sr 15 0,7 16 16 6 1,35 29
P.v Voorst 15 0,72 14 14 5 1,29 29
M.v Bimsbergen 15 0,84 12 12 8 1,32 33

De periode kampioenen zijn: Groep A J.Broekhuis met 22 punten
Groep B G.Wijnbergen met 22 punten
Groep C J.vd Heuvel met 19 punten
Groep D H.Homan met 18 punten

Het gemiddelde is verdubbeld door G.Wijnbergen met 3,14
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Hallo sportvrienden, 
 
Voor de 2-de keer gaan we op voor het 6-de lustrum! Vorig jaar zat het weer ons niet mee en waren 
we helaas genoodzaakt het toernooi voortijdig af te gelasten. Daarom gaan we het dit jaar opnieuw 
proberen. We gaan er van uit het weer ons dit keer, net als zovele malen, goed gezind is en dat het 30
-ste MBDW toernooi een groot succes wordt. We hopen weer op een grote deelname van teams. We 
sporen dan ook iedereen aan om in zijn omgeving mensen enthousiast te maken voor ons gezellige 
“Meedoen-Belangrijker-Dan-Winnen” toernooi. We kunnen nog veel meer teams gebruiken en zitten 
nog lang niet aan onze limit. 
Zoals gebruikelijk wordt het toernooi ook dit jaar weer gehouden op de laatste zondag in juni, die valt 
nu op 30 juni. Hopelijk zien weer elkaar dan weer op de vertrouwde locatie, het sportveld in de Beem-
te Broekland. 
 
Het is dit jaar weer mogelijk om in te schrijven bij de senioren in de prestatie en recreatie poules. Voor 
de jeugd van 13 t/m 16 jaar  is er weer een 3 tegen 3 toernooi, dit maal alleen op gras en voor de 
jeugd van 7 t/m 12 jaar spelen we met minimaal 5 tegen 5 een toernooi. Je kunt je alleen of per team 
opgeven. Er bestaat wel de mogelijkheid dat de organisatie afwijkt van de opgave. Het is bij de jeugd 
van 7 t/m 12 jaar belangrijk dat je je goede leeftijd opgeeft. We willen bij voldoende deelname deze 
categorie splitsen in een poule voor de 7 t/m 9 jarigen en een poule voor de 10 t/m 12 jarigen. Dit kan 
alleen als er voor beide poules voldoende aanmeldingen zijn. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt maar 
we proberen het opnieuw. 
 
Deelname voor de jeugd is gratis. Voor de seniorenteams bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. De in-

schrijving plus het inschrijfgeld moet voor 20 mei binnen zijn. Het inschrijfgeld kan overgemaakt wor-

den naar Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte Broekland onder 
vermelding van MBDW 2013 en de naam van het team. 
Indien het inschrijfgeld niet tijdig betaald is kan deelname niet gegarandeerd worden. 
 
Sinds het vorige lustrum is de afsluitende barbecue niet meer weg te denken bij het MBDW toernooi. 
Het was telkens een groot succes en van alle teams die er aan meededen kregen we alleen maar posi-
tieve reacties. Daarom willen we jullie ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen om na afloop te kun-
nen BBQ-en. De kosten voor een volwassenpakket zijn € 8,50 voor een kinderpakket € 4,50. Jullie mo-

gen er vanuit gaan dat de kwaliteit minimaal hetzelfde is als voorgaande jaren.  
Opgeven voor de BBQ kun je via onze website of via het inschrijfformulier. Het geld voor de BBQ moet 
net als het inschrijfgeld voor 20 mei binnen zijn. Dit kan naar hetzelfde bankrekeningnummer onder 

vermelding van BBQ 2013, Teamnaam, aantal volwassen- en aantal kinderpakketten. Als er niet be-
taald is, is er ook geen BBQ pakket. 
 
De MBDW organisatie. 

Email:   mbdw@diobeemte.nl 

Website: http://mbdw.diobeemte.nl  
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Inschrijfformulier voor 20 mei inleveren bij of opsturen naar:  

Jos van der Gouw    of mailen naar mbdw@diobeemte.nl 
Pinksterbloem 31     of online inschrijven via http://mbdw.diobeemte.nl 
7322 GS   Apeldoorn 

 
Voor de categorie 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar is deelname gratis. 

Voor een seniorenteam bedraagt het inschrijfgeld € 20,00 per team.  

Het geld kan overgemaakt worden naar de Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereni-
ging DIO Beemte Broekland onder vermelding van MBDW 2013 en de naam van het team. Na ont-
vangst is de inschrijving definitief. 
Om BBQ pakketten te reserveren moet het verschuldigde bedrag voor 20 mei zijn overgemaakt naar 
bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van de BBQ 2013, Teamnaam en het aantal vol-
wassen- en kinderpakketten. 
 

---------------------------------------"------------------------------------------- 

Senioren:  

Naam team:…………………………………………………………………………………………… 

 
Naam contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 

 
Adres contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 

 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………….. 

 
Telefoon:  ………………………………    Email:………………………………………………….. 
 
Wij willen deelnemen met :  …… recreatie teams   en      …… prestatie teams 

 
Wij doen mee aan de BBQ en willen .… volwassenen- (€8,50/st) en …. kinderpakketten 

(€4,50/st). 

 

---------------------------------------"------------------------------------------- 

Jeugd 7 t/m 12 jaar:    

Naam       Adres             Leeftijd! 

 

………………………..  …………………………………………………...  ………… 

 

………………………..  …………………………………………………… ………… 

 

………………………..  …………………………………………………… ………… 

 

………………………..  ……………………………………...……………. ………… 

 

………………………..  ………………………………………...…………. ………… 

 

………………………..  ………………………………………...…………. ………… 

 

---------------------------------------"---------------------------------------------- 

Jeugdteam 13 t/m 16:  

Naam team:       ……………………………………………………………………………………. 

 

Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………….… 

 

Adres contactpersoon: ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode/Woonplaats:………………………………………………………………………………. 

 

Telefoon: ………………………………    Email:……………………………………………… 

 

Wij doen mee aan de BBQ en willen .… volwassenen- (€8,50/st) en …. kinderpakketten 

(€4,50/st). 
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PCBS `Beemte`PCBS `Beemte`PCBS `Beemte`   

 

 

 

 
 

 

Woensdag 17 april is het 68 jaar geleden dat Apeldoorn is bevrijd. 

 

Jaarlijks gedenken we deze dag voor het feit dat we in ons land in  

vrijheid leven en vrijheid van meningsuiting hebben. 

 

Deze hele dag staat voor de school in het teken van 'Vrijheid vieren we 

samen'. 

Met allerlei activiteiten wordt dat zichtbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen hierbij alle buurtbewoners, ouders en belangstellenden uit 

om samen met de kinderen en het team van PCBS ‘Beemte’ de bevrijding 

van Apeldoorn te vieren op die dag! 

 

Om 10.45 uur is de start van het officiële gedeelte van de dag op het 

plein van PCBS ‘Beemte’ 

Graag tot 17 april! 

 

PCBS ‘Beemte’ Beemterweg 31 7341 PC Beemte Broekland 055-3121377 
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Leuke websitesLeuke websitesLeuke websites   

Het wordt nu echt voorjaar, dus een paar leuke sites over bollen, tuinplanten en het pimpen 
van je fiets met gehaakte jasbeschermers. Maar ook hoe je mooie Poolse mokken kan bestel-
len. Aanmerkelijk goedkoper dan in de winkel. 
 

 

Gehaakte jasbeschermers 
Op www.simili.nl kan je mooie jasbeschermers kant en 

klaar kopen. Ik vind ze wel duur. Ook is een patroon 
te bestellen: inclusief verzendkosten € 21,-. 
Geheel gratis vind je een patroon op 
www.landleven.nl , doorklikken naar handwerkbe-

schrijvingen. 
Wil je de originele Staphorster jasbeschermer haken, 
ga dan naar www.museumboerderijstaphorst.nl/
dossier. Daar staat een gratis patroon! 

 
 
 
 

Zomerbollen en goede planten 
Voor aparte zomerbollen kan je terecht bij 
www.historischebloembollen.nl . 
De bollen zijn van een uitstekende kwaliteit . Je vind 
er ook nog cadeautjes, zoals een 
Hollands tulpenvaasje. 
 
Bij een bezoek aan de website van De Border heb je 
de keuze uit 4000 vaste planten en 1000 soorten ro-
zen. Kan je vast uitzoeken waar je naar wilt kijken! 
Want een bezoek aan de kwekerij achter de oude tuin-
muren bij kasteel Twickel in Ambt Delden is zeker de 
moeite waard. Wil je van te voren lekker snuffelen, 
bestel dan op de website gratis de vaste plantengids 
en rozengids: www.border.nl 
 
 
 
 
 

Leuk Pools serviesgoed  
Op de site www.punkturshop.nl kan je leuk Pools ser-

vies bestellen: Bunzlau aardewerk. Ik vind zelf de far-
mersmugs erg leuk. Verkrijgbaar in grote maten en 
kleinere. Het serviesgoed wordt zelf gehaald in Polen 
in de vakanties , dus op=op. Maar het is een stuk 
goedkoper dan in de winkel. En je kan altijd een mail-
tje sturen of regelmatig kijken. 
Wil je liever naar een winkel? ‘Hannah’ in Twello ver-
koopt het ook! 
 


