
De Ratelaar - December 2013 - Pagina 1 
 

 

 

De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   
Streekblad voor Beemte Broekland 

Sinterklaas in Beemte Broekland op bezoek 

December 2013 De toekomst en De Ratelaar, zie pagina 33. 



De Ratelaar - December 2013 - Pagina 2 
 

 

 

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

Groep 4,5,6 weet wel welk dier ze willen worden! 

Op 4 oktober j.l. was het echt dierendag op PCBS ‘Beemte’. 

Maaike: “Ik word een konijn, omdat ze zo schattig zijn als ze geboren 

worden!” 

Lois: “Een aap, omdat ik dan in de 

Apenheul zit en alle mensen naar mij 

kijken.” 

Thirza: “Een muis, omdat je dan heel klein bent en overal 

tussendoor kunt kruipen”.  

Stijn: : “Een hamster, want dan word ik lekker geaaid!” 

Jaycie: “Ik word een konijn, omdat die heel hard kunnen 

rennen!” 

Rijk: “Een cavia , omdat ik het geluid heel leuk vind”. 

Sem:” Een muis, dan kan ik door heel veel gaten heen.” 

Collin:” Een cavia, dan ben ik lekker klein en kan ik overal bij.’ 

Marijke: “Een paard, omdat ik dan hooi en gras kan eten.” 

Ruben:” Een hond,omdat die goed kan spelen met de kinderen’. 

Marinda: “Een groot paard, 

omdat ze verzorgd wordt 

door de mensen en snoepjes krijgt.” 

Milan: “Een mier, want die is supersterk!” 

Wibe: “Een cavia, omdat ik dan door heel veel kinderen 

geaaid word.” 

Splinter: “Ik word een haai want dan kan ik zwemmen en 

ben heel gevaarlijk”. 

Jens:” Ik word een vis, want ik hou van zwemmen”.  
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Redactie en kopijadres 

(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 

Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 

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

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-

ven: 

Mw. N. Koenen 

Wieselsekampweg 23 7345 CJ Wenum Wiesel 

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

Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 

Broekland 

Mw. Q. Kuiper 

Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 

E-mail: bb.beemtebroekland@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 

ColofonColofonColofon   
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Grondverzetbedrijf  

Johnny van Assen 

 

Oude Beemterweg 6 
7341 PA Beemte Broekland 

Tel: 06-12534148 
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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 Beemte-Broekland Activiteit 

Donderdag 19 december Longpunt, het Kristal 
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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. 
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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 januari 2014 aanleveren.  

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

Beste lezers, 

 

Deze keer een goed gevulde Ratelaar. En hoe kan het ook anders met de decembermaand voor 

de deur. 

De Sint en alle Pieten zijn weer in Nederland en wat fijn, ook in Beemte Broekland hebben zij 

zich laten zien. Bij de school en bij het Dorpshuis, wat fantastisch dat enthousiaste mensen elk 

jaar weer dit gezellige kinderfeest organiseren! 

 

Ook de kerstdagen komen dichterbij. Voor velen fijne familiedagen, voor anderen juist een moei-

lijke tijd. We willen iedereen hierbij wel graag het allerbeste in toe wensen. 

 

U kunt dit jaar weer oliebollen en appelflappen bestellen via school, een invullijst vindt u in deze 

Ratelaar. 

 

In Januari komt er geen Ratelaar uit. Voor de uitgave van februari is de sluitingsdatum 15 janua-

ri. We hopen dan extra veel aanleveringen te krijgen! Actueel nieuws van verenigingen maakt dit 

blad tot informatieblad van Beemte Broekland en met die bedoeling is het ooit, lange tijd geleden 

opgezet. Maar naast het verenigingsnieuws zijn er de verhalen over vroeger, verhalen over acti-

viteiten die geweest zijn en bedenkt u het zelf maar, een bijzonder goede aanvulling om van De 

Ratelaar een streekblad te kunnen maken die je als eerste uit je brievenbus pakt. 

 

We hopen er volgend jaar samen met u weer een goed Ratelaarjaar van te maken! 

Als het u ook leuk lijkt om redactielid te worden, meldt u zich dan aan! Ook iemand die het leuk 

vindt om verhalen te schrijven, of iemand te interviewen is van harte welkom binnen ons gezelli-

ge redactieteam! 

 

De redactie wenst u een fijne feestdagen en een mooi en voorspoedig 2014. 

 

Namens de redactie, 

Nanda van Welie 

 

2013 Week 

10,11 Dec. 50 

2014 week 

28,29 Jan 5 

15 feb 7 

Verschijningsdata 
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Zevenhuizenseweg 8 

7322 HC Apeldoorn 

Tel: 055-3600425 

Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 

 

Isolatieglas 
Enkel glas 
Spiegels 

Schilderwerken 
 

 

 

 

   Dhr. H. Vollering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reja-glas.nl
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Buurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte Broekland   

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

We zitten alweer in november. De maand dat Sinterklaas weer in het land komt en ook in Beemte-

Broekland!  Kinderen tot en met 8 jaar kunnen ook dit jaar weer het Sinterklaas bijwonen. Het be-

stuur was nog niet helemaal met het hoofd bij Sinterklaas, maar meer bij de “dagelijkse “dingen 

van Beemte-Broekland. 

 

In de vorige Ratelaar hebben wij u toegezegd hoe het najaarsoverleg met de gemeente Apeldoorn 

is afgelopen.  

De belangrijkste punten waren: 

Het verzoek om de lijnbus die nu van Vaassen over Kanaal-Noord via het Station naar eindbe-

stemming Malkenschoten rijdt via de kern van Beemte (halte Dorpshuis) te laten rijden. Dit 

verzoek is afgewezen, omdat het teveel tijd kost. Wij hebben ons daar nog niet bij neerge-

legd en willen andere mogelijkheden nog met de gemeente en het busvervoerbedrijf bekij-

ken.  

Wij hebben gevraagd om een groene aankleding van de driehoek aan het  eind van kanaal-

Noord hoek Stadhoudersmolenweg (bij de brug). Wie nog goede ideeën heet voor de aan-

kleding van deze driehoek, laat het ons dan weten. We gaan hierover binnenkort met de 

gemeente om tafel. 

Kanaal-Noord is nu bijna gereed. Bij het schrijven van dit stuk zijn ook de betonstroken aan de 

kanaalkant aangebracht. 

De gemeente en politie zijn gevraagd om snelheidsmetingen te doen op de Oost-Veluweweg. 

De indruk is dat er veel te hard wordt gereden, wat ook geluidsoverlast geeft. 

De gemeente is gewezen op de Beemterweg, die aan het verzakken is vlak voor de kern, ko-

mend vanaf het viaduct over de A50. Inmiddels is dit door de gemeente hersteld. 

De politie geeft aan dat er de laatste tijd weinig diefstallen zijn geconstateerd in Beemte-

Broekland. Maar blijf alert!! 

De gemeente heeft de lichtkappen van de lantaarnpalen gereinigd. Het aantal lichtmasten zal 

in de toekomst hetzelfde blijven. 

 

Volgend jaar zal er weer een overleg en een schouw plaatsvinden met de gemeente en de politie. 

Dat wil niet zeggen dat als er zaken zijn die aanhangig gemaakt moeten worden wij dat ook direct 

zullen doen. Dat geldt ook voor u. U kunt ons daarover benaderen via ons nieuwe mailadres: 

bb.beemtebroekland@gmail.com 

 

De bloembakken zijn geplaatst, maar helaas is de bloembak op de hoek Beemterweg-

Broeklanderweg alweer door vandalen vernield. Jammer!!!!. Planten eruit en het dak gedeeltelijk 

vernield. Maar we zullen het weer herstellen. Gelukkig krijgen we regelmatig complimenten over 

de geplaatste bloembakken. 

Op 16 december vergaderen we weer in het Dorpshuis. De vergaderingen zijn openbaar, met ge-

bruik van inspraak. Dus u bent van harte welkom. 

 

Jan Vegter 

Voorzitter   

  

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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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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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus”    
Beste buurtbewoners, 

 

Het gehele bestuur van de dorpshuisvereniging Ons Huus is in november afgetreden. De belang-

rijkste reden daarvoor is dat wij onvoldoende draagvlak ervaren bij de uitvoering van ons beleid. 

 

De huidige turbulente tijd maakt het noodzakelijk dat keuzes worden gemaakt om het dorpshuis 

door deze roerige jaren te loodsen. Belangrijk is dat er binnen de verenigingen en de buurtschap 

eenheid is om deze keuzes door te kunnen voeren. Op dit moment is het lastig om een gezamen-

lijke lijn te volgen. 

 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij ons werk met plezier uit kunnen voeren. Vanwege al-

lerlei redenen is het plezier de afgelopen jaren sterk gedaald. 

Wij danken alle leden en vrijwilligers voor de steun en inzet die zij de afgelopen jaren hebben ge-

toond. Ondanks de huidige lastige situatie kijken wij terug op een periode waarin veel is bereikt. 

 

Hoe het nu verder moet met het dorpshuis is op dit moment niet bekend. Wij hopen u daar bin-

nenkort meer over te kunnen berichten. 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling. 

 

Richard Smallegoor 

 

U zult wellicht denken waar slaat dat ja of nee voor het Dorpshuis nu op? Wat is er aan de hand? 

Op 25 november jl. is er een algemene vergadering geweest, uitgeschreven door het afgetreden be-

stuur van de Dorpshuisvereniging. Al eerder was gebleken dat het Dorpshuis er beheertechnisch en 

financieel slecht voorstaat. De vaste kosten worden niet meer gedekt door de inkomsten. De leden 

van de Dorpshuisvereniging (dat zijn de aangesloten verenigingen in Beemte-Broekland, de basis-

school Beemte en de sportvereniging DIO), waren al in een eerder stadium ingelicht over de precai-

re situatie van het Dorpshuis, waarna werd besloten om een onderzoek in te stellen naar het reilen 

en zeilen van het Dorpshuis, waaruit een advies moest komen, hoe verder te gaan met het Dorps-

huis. Ook de gemeente Apeldoorn is inmiddels bij de gang van zaken rond het Dorpshuis betrokken. 

In de vergadering van 25 november, werd besloten dat het onderzoek er alsnog moet komen. Im-

mers het Dorpshuis op korte termijn “op slot” doen was voor de aangesloten verenigingen (nog) 

geen optie. Is het Dorpshuis niet door  de bewoners van Beemte-Broekland opgericht  en is het ook 

niet voor de bewoners?!! 

 

In de genoemde ledenvergadering werd besloten dat het afgetreden bestuur “op de winkel” blijft 

passen, maar dan wel op een laag niveau. 

Tevens werd besloten dat het onderzoek zal plaatsvinden onder de hoede van de Buurt en Belan-

genvereniging. Zij zal in deze de opdrachtgever zijn. 

In het onderzoek zal ook u als bewoner worden betrokken. Het is belangrijk dat u uw stem laat ho-

ren en uw visie en/of ideeën kenbaar maakt. 

Naast de bewoners van Beemte-Broekland zullen alle verenigingen, de beheerder als ook de voor-

malige bestuursleden van het Dorpshuis bij het onderzoek worden betrokken. 

 

Want steeds zal de vraag zijn of wij als bewoners een goed functionerend Dorpshuis wil-

len hebben. JA OF NEE! 

Wordt vervolgd! 

Jan Vegter 

Ja of nee voor het dorpshuis !!!!Ja of nee voor het dorpshuis !!!!Ja of nee voor het dorpshuis !!!!   
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Pedicure in opleiding zoekt voeten! 

 
Ik ben Karin Teunissen en zoek voeten voor mijn opleiding, zodat ik ervaring op kan doen. 

Mijn adres is Oude Apeldoornseweg 10 in Vaassen, tel: 0653691411. 

 

Voetbehandeling maximaal 60 minuten 

 Desinfecteren voet 

 Nagels knippen 
 Eelt verwijderen  

 Nagels en eeltplekken afwerken met frees met behulp van nattechniek 

 Nagelomgeving schoonmaken. 

 Desinfecteren voet 
 Incrèmen voet 

 Eventueel likdoorns verwijderen  

 Eventueel ingroeiende nagels behandelen 

 
Het is geheel vrij blijvend, misschien is dit iets voor u, om zo kennis te maken met een 

pedicure. 

Om zo uw voeten lekker te laten te verwennen en te verzorgen. 
 

 

Groetjes Karin    
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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

Vanuit PCBS ‘Beemte’ 
 
Wat een spannende tijden bij ons op school…. Heeft u hen al gezien? De sint en zijn pieten? Zou hij ook dit jaar 
weer een bezoekje brengen aan onze school? Vorig  jaar waren we de sint kwijt!  Zat hij heerlijk te ontbijten bij 
de familie Schipper. Maar gelukkig, nadat sint zijn eitje op had kwam hij onze school bezoeken! Wij wachten vol 
spanning af op wat dit jaar komen gaat op dinsdag 3 december…. 
 

ASK  
Groep 5 t/m 8 gaat ook dit jaar weer genieten van een fantastische voorstelling van de 
ASK. Dit jaar gaat de voorstelling over: ‘De snoepwinkel van Zevensloten’. Zevensloten is 
een doodgewoon dorp, waar een geit genaamd Nicodemus en een kip genaamd 
Colombus terecht komen. Naast een maffe graaf en een vrouw met zeven dochters lijkt 
het een stil en bijna saai dorp. Maar niets is minder waar, dit dorp blijkt namelijk een 
verborgen geheim te dragen……  

 
Kerst ‘Op weg naar het licht’ 
In de vorige Ratelaar heeft u het al kunnen lezen. Wij vieren samen met PCBS ‘Prinses 
Beatrix’ een hele bijzondere kerstviering! Op woensdag 18 december fietsen we een 
kerstroute waar we langs verschillende plekken komen, waar iets te horen en te zien 
valt. We fietsen langs PCBS ‘Beemte’ en PCBS ‘Prinses Beatrix’ en langs de kerk. 
Onderweg komen we elkaar tegen. Het thema van de kerstviering is ‘Op weg naar het 
licht’. Wilt u deze middag een lichtje, vuurkorf of iets dergelijk in uw tuin aandoen? Dan 
kunnen wij de lichtjes volgen. De middag start tussen 17.00 -18.00 uur. U als 
buurtbewoner bent ook van harte uitgenodigd om mee te doen! Ook kunnen we nog hulp gebruiken bij het 
regelen van verkeer. Geeft u zich op juf Viola, bedankt! 
 
Anders organiseren van ons onderwijs! 
Wij werken al weer bijna 2 jaar in onze veranderende organisatie. Er komen regelmatig andere (kleine) scholen 
onze school bezoeken. Zij willen wel eens een kijkje willen nemen op onze leuke, bijzondere school. Hoe 
organiseren wij op de Beemte het onderwijs nu anders? Juf Ditta heeft een filmpje gemaakt over hoe wij 
werken op onze school. Deze maand wordt de film geplaatst op onze website: www.beemte.pcboapeldoorn.nl. 
bent u nieuwsgierig geworden over hoe wij werken? Check dan onze website!  
 
Nieuwe kinderen op PCBS ‘Beemte’  
We hebben de afgelopen maand 3 nieuwe kinderen mogen verwelkomen bij ons op school! In groep 1 zijn 
Jarno Mik en Anne Wolters gekomen. Jarno is op 25 oktober 4 jaar geworden en Anne  op 3 november. Lotte 
Versteeg is in groep 4 gekomen! We heten hen van harte welkom en wensen hen veel plezier op school.  
 
Edukans 
‘Samen staan we sterk’ is niet voor niets het motto op de ‘Beemte’. Dat 
doen we wekelijks door geld mee te nemen voor in het zendingpotje van 
Edukans. In december doet onze school mee met de schoenendoosactie, 
om ons bewust te maken dat delen ook kan met kinderen die bijna niets 
hebben. Wij gaan het versieren van de schoendozen met z’n allen op 
school doen, op donderdag 5 december.  

 

Agenda 

 

Dag Datum Activiteit 

Woensdag 27 november 10- minutengesprekken 

Dinsdag 3 december Sinterklaasfeest 

Dinsdag  10 december Graftakken maken 

Woensdag 11 december Kerstbakjes maken met de kinderen 

Vrijdag 13 december Groep 1 t/m 4 vrij 

Woensdag 18 december 17.00 uur start Kerstroute 

Vrijdag 20 december 12.00 groep 1 t/m 8 kerstvakantie 
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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 vr. 8

.30-12.00 

uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

  

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 

Tel  : 055-3231276 
Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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PLAATSNAMENPUZZEL 
 

Probeer achter de plaatsnaam te komen door logisch te denken 
 

1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar spannender als ik met 
………………… 

 
2. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door zijn 

……………….. 
 

3. Er is een varken te water geraakt en ik denk dat de eigenaar nu naar zijn 
……………….. 

 
4. Jan en Ans hadden Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het ………………….? 

 

5. Toen de klei op was, kon men nog een hele tijd met ……………….. 
 

6. De koekoek vroeg zich af, waar moet ik nu mijn ……………….? 
 

7. Als ik niet bij hem slaag, kan ik nog altijd bij ……………….. 
 

8. Zo’n beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een ……………….. 
 

9. De meeste herten lagen rustig in het gras te slapen, maar ik zag toch een 
…………….. 

 
10. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog ……………….. 

 
11. In dit dorp vermenigvuldigen ze alles met twee maal vier ……………….. 

 

12. Ik kan niet voetballen, vandaar dat ik de bal ……………….. 
 

13. Hij vind veel mensen aardig, als je maar weet, dat hij alleen van ……….  
                    

14. Vroeger liep hij met paard en wagen door de straat en noemde men                           
  hem ……………….. 

         
 

 

Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

Antwoorden: 

 1.  Monnickendam         8. Boskoop 

 2. Bodegraven   9. Hindelopen  
 3. Zwijndrecht           10.Rotterdam 

 4. Elspeet     11.Achtmaal 

 5. Zandvoort    12.Balgoij 

 6. Eibergen         13.Elshout 
 7. Utrecht          14.Deventer 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1366&bih=685&tbm=isch&tbnid=d-tgnthMOJr2oM:&imgrefurl=http://www.vvvoosterhout.nl/artikel/plaatsnaambord_magneet/&docid=dJySQw87WMqwLM&imgurl=http://www.vvvoosterhout.nl/uploads/artikelen/Oosterhout%202107%20magneet.jpg&w=
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Straalstroom 
Op 9 à 10 kilometer hoogte waait in de regel een zeer sterke wind, die de straalstroom wordt genoemd. 

Weerkundigen spreken van een straalstroom als de wind op die hoogte een snelheid heeft van meer dan 

100 kilometer per uur (windkracht 11 of meer).  

Regelmatig worden echter hogere windsnelheden bereikt van soms zelfs meer dan 350 kilometer per 

uur. De stroming is van west naar oost. Dat is dezelfde richting als de draaiing van de aarde, zodat de 

lucht in de straalstroom sneller beweegt dan de aarde. Door de vele kronkels kan de luchtstroming 

plaatselijk ook naar zuid of noord gericht zijn. 

De richting en de plaats van de straalstroom is van groot belang 

voor het weer. Vanuit noordelijke richting voert een straalstroom in 

onze omgeving in de regel koudere lucht aan dan vanuit het westen 

of zuiden. De straalstroom voert bovendien depressies met warmte-

fronten en koufront aan.  

- Wanneer de straalstroom over of vlak langs ons land loopt krijgen 

we in de regel de ene na de andere depressie te verwerken met her-

haaldelijk regen en wind. 

- Als de straalstroom ten zuiden van ons land ligt, dan zorgt die voor 

koude, of polaire, wind. 

- Ligt de straalstroom daarentegen in het noorden, dan zorgt die 

voor een hogedrukgebied en warm weer. In beide gevallen is het weer dan stabiel en zonnig. Dat bete-

kent in de winter dus vriesweer of goed warm in de zomer. 

Skyscan 
MeteoBeemte heeft vanaf oktober de 
beschikking over een SkyScan, dit is 

een instrument uit de USA en detecteert 
onweer  tot op maximaal 60 km afstand 
van het weerstation.  

Door het oplichten van 
verschillende leds is het 
mogelijk om te kijken of 
de bui nadert of dat hij 

weg trekt. Deze ontla-
dingen kunnen van wolk 
tot wolk zijn of van wolk 
tot aarde, het laatste is 
natuurlijk het gevaarlijk-
ste. Door dit instrument 

is het ook mogelijk om 
een onweersvoorspelling 
te doen, voor dat je iets 

hoort of ziet. 
Zondag 3-11 was er een onweersstorin-
gen en het instrument werkte perfect. 

Grijze nachten 
Vanaf wanneer kan je zeggen dat het volledig donker is? Op 

welk moment zakt de zon diep genoeg onder de horizon om van 

complete duisternis te kunnen spreken. Astronomen onderschei-

den drie fasen. 

Een zonnestand tussen 0 en -6° (zie bovenaan de pagina de hui-

dige stand) wordt burgerlijke schemering genoemd. De zon is 

weg maar je kan (bij helder weer) alles nog goed zien, zelfs nog 

een tekst lezen. 

Tussen -6° en -12° spreekt men over de nautische schemering. 

De krant lezen wordt moeilijk. 

De astronomische schemering is de 

periode waarop de zon tussen -12° 

en -18° staat, dus tussen 12° en 

18° onder de horizon.  

 

Pas als de zon lager dan 18 graden 

onder de horizon staat, is het nacht. 

In onze streken haalt de zon tussen 

eind mei en half juli niet de vereiste -18 graden... en wordt het 

dus nooit volledig donker.  

Weerspreuk van de maand 

Donder in de decembermaand, 

beloofd veel wind voor 't jaar aan-
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weerverloop van de herfst 2013 

 
Het weer in de herfst van 2013 is nog al vochtig verlopen, 

in totaal (tot en met 20-11) viel er 229 mm, dit is boven 

het langjarige gemiddelde. Over geheel 2013 zitten we 

onder het gemiddelde, om precies te zijn 133 mm.         

De temperatuur was gemiddeld, een thermische uitschie-

ter was er op 5-09, toen was het 30.2 graden. Vorst heb-

ben wij deze herfst op normale waarnemingshoogte (op 

1.5 mtr boven maaiveld) nog niet gehad, wel op gras-

hoogte, op 20-11 hebben wij –0.6 mogen meten. De 

vraag die je dan krijgt is; ik heb al wel een paar keer mor-

gens de autoruitenijsvrij moeten maken en het heeft vol-

gens jou niet gevroren? Dit komt door het fenomeen stra-

lingskou, de ruit van de auto koelt onder een heldere he-

mel zoveel af dat deze bevriest, de luchttemperatuur is 

dan nog boven nul. 

Dat het nog niet heeft gevroren komt ook omdat wij bijna 

nog geen wind uit het noorden hebben gehad, in de 

naastgelegen windroos kun je zien dat deze herfst er een 

meest Zuidwestelijke wind heeft gestaan, hier komt geen 

kou vandaan, voor kou moet de wind draaien naar het 

noorden of het oosten.  

 Op 28-10 was er de meeste wind in de Beemte, de hard-

ste windstoot was die dag 65 km. per uur, op plekken in 

de kustgebieden mat men die dag 150 km. per uur, or-

kaankracht !!, dit bleef ons gelukkig bespaard. 

Wel kun je in de grafiek mooi de uitschieter zien. 

Wat brengt de winter van2013-2014 

 

De komende decembermaand kan wel eens wisselvallig 

verlopen en is aan de zachte kant. Deze maand zal wel 

eens kouder weer geven, maar het zachte weer over-

heerst. Januari kan wel eens de koudere maand worden 

met een of twee stabiele echt koude winterperioden. We 

komen op natuurijs. Februari wordt ook (iets) kouder dan 

normaal. Deze maand kent een wisselvalliger karakter 

dan januari, dit denken wij tenminste, zeker weten doen 

wij dit natuurlijk niet.  
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“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte   
 

  
 

PCBS ‘BEEMTE’  
  
VERKOOP OLIEBOLLEN/APPELBEIGNETS 
 

 

 

TE KOOP 
 

HEERLIJKE OLIEBOLLEN EN APPELBEIGNETS 
GEBAKKEN DOOR BAKKERIJ BREDEN UIT WENUM WIESEL 

 

De oliebollen kunnen worden gekocht per zakje van 10 stuks. 

Een zakje kost € 8,00. 

 

De appelbeignets zijn per stuk te koop en kosten € 1,65 per stuk. 

 

Bestellen kan via onderstaande bestellijst. U kunt deze lijst inleveren bij basisschool 
‘De Beemte’. Wij vragen U bij het inleveren van deze lijst ook het benodigde bedrag te 
betalen. De uitlevering van de oliebollen en appelbeignets zal plaatsvinden op 
maandag 30 december tussen 14:00 uur en 15:00 uur op school. 

 

Mocht het u niet lukken deze lijst in te leveren en/of lukt het u niet om uw bestelling 
op genoemde dag op te halen, neemt u dan contact op met Ingrid Lieferink 

(055-3122264 / 06-18945187). 

 

Met de opbrengst van deze actie hopen wij ook het komende jaar de kinderen weer 
wat extra’s te kunnen geven. 

 
Naam Adres Telefoon- 

nummer 

Aantal 
zakjes 
oliebollen  

Aantal 
appel-
beignets 

Bedrag 
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Oranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte BroeklandOranjevereniging Beemte Broekland   

Aan de leden van de “Oranjevereniging Beemte Broekland”, 

 

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de 

“Oranjevereniging Beemte Broekland”, welke gehouden zal worden op 20 fe-

bruari 2014 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”. 

 

AGENDA 

Opening 

Notulen vorige ledenvergadering 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Verslag kascommissie 2013 

Benoeming kascommissie 2014 

Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Jeroen Koldenhof 

      Gondy Siemelink   

Bespreking programma Oranjefeest 2014 

Rondvraag 

Afsluiting 

 

Namens het bestuur, 

 Gondy Siemelink 

 

Tijdens het Beemtefeest 2013 zijn er, door de kinderen, weer ballonnen de lucht in gelaten. Dit 

jaar bleken ze richting Duitsland te zijn gevlogen. Hoewel er veel de lucht in zijn gegaan, zijn er 

maar drie kaartjes teruggekomen naar Beemte Broekland. Dit zijn dan ook de winnaars van de 

ballonnenwedstrijd! 

 

3. Op de derde plaats staat Sophie Kroes. Haar ballon vloog 199 kilometer naar Halle. 

2. Op nummer twee eindigde Julian Schimmel. Zijn ballon landde in Detmold, 241 kilometer 

vanaf Beemte Broekland 

1. En op de eerste plaats: Jurrian Nieuwenhuis. Zijn kaartje werd gevonden in Häxter, en bleek 

dus 286 kilometer ver te zijn gevlogen. 

 

 

We hopen dat iedereen volgend jaar weer meedoet! 

Namens het bestuur, Gondy Siemelink 
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Dio Beemte BroeklandDio Beemte BroeklandDio Beemte Broekland   

 

Senioren Gymfit groep 

 

Al jaren heeft Sportvereniging Dio Beemte Broekland een hele gezellige en enthousiaste 

groep van senioren die op de woensdagavond vijf kwartier komen sporten. 

Onder leiding van onze trainer George Brouwer is deze groep van senioren heerlijk sportief bezig 

waarbij gezelligheid natuurlijk enorm hoog in het vaandel staat. De training bestaat uit gym, bewe-

gings- en conditieoefeningen, uiteraard naar ieder zijn eigen fysieke mogelijkheden. Afsluitend aan de 

training wordt er gevolleybald met een speciale zachte foambal. Deze bal is extra zacht waardoor het 

voor iedereen leuk blijft. 

 

Na de training gaat deze groep altijd het sociale aspect trainen, door met de groep even wat te drin-

ken in het Dorpshuis “Ons Huus”. 

 

De trainingen zijn elke woensdagavond van 19.15 uur tot 20.30 uur in de sporthal  van Dorpshuis 

Ons Huus te Beemte Broekland. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.diobeemte.nl of bel naar 055-5426345. 

 

Edgar Wolbers 
Bestuurlid Dio Beemte 
06-14552000 
info@diobeemte.nl 

Senioren volleybal  in de sporthal. 

http://www.diobeemte.nl
mailto:info@diobeemte.nl
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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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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

 Groen gezocht!!  
   
Heeft U groen , bijvoorbeeld  van coniferen , skimia, of hulst  

voor school?   

Graag even melden aan Joke of Tinka. 

Na jaren lang met plezier kerstbakjes te hebben gemaakt 

voor de buurt, hebben we besloten om dit jaar alleen de graf/

deurtakken te maken.  Wel gaan de kinderen op school een 

kerstbakje maken om mee naar huis te nemen. 

Wilt U toch graag een kerstbakje van school  ? Of wilt U een 

graf- of deur tak bestellen ? Ook hiervoor  kunt u Joke of Tin-

ka bellen. 

De graftakken/deurtakken worden op dinsdagavond 11 de-

cember gemaakt. 
De prijs voor graf/deurtak is € 13,- . 

Telefoonnummers :  Joke Buitenhuis 06-10856003                                                                             

                 Tinka Hendriks 06-51588449 
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KerkdienstenKerkdienstenKerkdiensten   

kerkdiensten in de Antonius kerk 
 

Zondag 8 december Mov viering met pastor I. Kantoci en het Antoniuskoor 
Zaterdag 15 december woord en Communieviering met pastor W Vroom en het Antoni-

uskoor 
Zondag  22 december  Woord en Communieviering met pastor I Kantoci en het Antoniuskoor  
Dinsdag 24 dec kerstavond  
om18.00 uur een Gezinsviering voor de kleintjes van 2 tot 10 medewerking verleent Inbetween 
om 21.00  uur Kerstviering  met pastor D Brylak  en het Teresiakoor uit Apeldoorn en het Antoniuskoor 
oudejaarsavond 31 dec  
de oudejaarsviering met pastor D. Brylak en het koor inbetween 

Zaterdag  4 jan Woord en Communieviering met pastor D. Bryklak en het Antoniuskoor   
aansluitend is er de nieuwjaarsreceptie in de MF Ruimte 

Zondag 12 januari  Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor 
Zaterdag 18 januari Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en het Antoniuskoor  
Zondag 26 jan viering in Twello 
Zaterdag 1 febr Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 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  

Diensten in de Wilheminakerk in december 2013 en januari 2014 

 

08 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, 2e Advent en Avondmaal 

15 dec.  10.00 uur Dienst met Drs.J. Al-van Holst, 3e Advent 

22 dec.  10.00 uur  Dienst met Ds. E.P. van der Veen, 4e Advent 

24 dec.  22.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Kerstnachtdienst 

25 dec.   10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, 1e Kerstdag 

29 dec.  10.00 uur Dienst met Ds. L.C. Bulens  

31 dec.  19.30 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Oudjaarsdienst 

 

 

05 jan.  10.00 uur Dienst met Drs.J. Al-van Holst 

12 jan.  10.00 uur Naam predikant nog niet bekend 

19 jan.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Mulller 

26 jan.  10.00 uur Naam predikant nog niet bekend 
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Klassiek vervoer bij trouwerij en jubileum 

 
Bij de mooiste dag van uw leven hoort natuurlijk het mooiste 

vervoer. 
 

Wij rijden u graag met een of meer prachtige klassieke 
 automobiel(en). 

 
Natuurlijk ook heel geschikt voor een jubilaris. 

 
Neem voor prijzen en verdere afspraken geheel vrijblijvend 

contact met ons op. 
 

 

  E. Hertgers 

  Broeklanderweg 53 

  7341 PM Beemte-Broekland 

 

  Tel. 055-3232166 

  Mobiel: 06-24778923 

  www.hertgersapeldoorn.nl 

 

  Tevens: Caravanstalling. 

 
 
 

 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

Tel:  055-3121390 
Fax:  055-3122528 
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Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   

Onze laatste avond van dit jaar is gepland op   december. Dit zal een bijeenkomst 

worden in kerstsfeer. De kerstavond wordt verzorgt door een groep leden en zoals al-

tijd is het weer een verrassing wat de avond ons zal brengen. U krijgt hiervoor nog 

een uitnodiging. 

Tja… en dan zit het jaar 2013 er al weer op. We hebben leuke, leerzame en creatieve 

avonden gehad en over het algemeen werden ze goed bezocht. In het zomer seizoen 

hebben we gefietst en gewandeld en ook dat was gezellig. 

Het bestuur is al weer druk bezig om het nieuwe jaarprogramma van 2014 rond te 

krijgen. 

In Januari is de jaarvergadering met oliebollen en de verschillende verslagen. Het me-

ditatief moment wordt dit jaar verzorgt door ds. Muller. Daarna is er tijd voor ont-

spanning. 

 

Wel zitten we met een probleem(pje). Onze deskundige en ervaren secretaris wil de 

pen in januari neerleggen. Zij is tot op hoge leeftijd actief geweest en vindt dat nu de 

jongere generatie aan de beurt is. Nu zoeken wij (u raad het al?) versterking binnen 

het bestuur. We kunnen niet verlangen dat een nieuw bestuurslid direct secretaris 

wordt maar we verwachten toch wel dat er dames zijn die belangstelling hebben voor 

een bestuursfunctie. 

Iedereen heeft het druk maar het kan en mag toch niet zo zijn dat een bloeiende ver-

eniging met meer dan 80 leden langzaam doodbloed door gebrek aan bestuursleden. 

Kom gerust eens kijken om vrijblijvend een bestuursvergadering bij te wonen.  

Vanaf deze plek wil ik, mede namens het bestuur, u en jullie allen fijne Kerstdagen 

toewensen en een Gezond en Gelukkig 2014. 

 

Groetjes Janny. 

 

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de uitbreiding van onze kerk gestaag vordert 

en dat zonder noemenswaardige tegenvallers. Weliswaar zat ons het archeologisch onder-

zoek even dwars, niet alleen in de tijd maar ook financieel, maar gelukkig kwamen daar 

geen belemmerende factoren naar voren. Ondanks dit oponthoud liggen we zelfs keurig op 

schema, met dank aan onze aannemer en de vele vrijwilligers voor wie geen zee te hoog 

ging om het tempo er in te houden. 

Dus nadert nu met rasse schreden een bijzondere gebeurtenis en wel de onthulling van 

een plaquette aan de buitenkant van de nieuwbouw. 

Op 21 december gaan we dat feestelijk vieren onder het genot van een hapje en een 

drankje, voor nadere info verwijs ik u graag naar ons blad Noordnieuws van december 

waar e.e.a. toegelicht is. 

 

Kerkenraad Wilhelminakerk. 

FEESTELIJKE ONTHULLING PLAQUETTE UITBREIDING WILHELMINAKERK 
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                                                                                                              Werkgroep Apeldoorn 
 

 
SCHRIJF VOOR MENSENRECHTEN 

OP DINSDAG 10 DECEMBER 2013 

IN HET STADHUIS VAN 

APELDOORN VAN 19.00 – 22.30 UUR 
 

 

Amnesty werkgroep Apeldoorn voert actie voor mensenrechten 
Dit jaar sluit Amnesty International Nederland zich aan bij Amnesty’s 
internationale schrijfmarathon voor de onmiddellijke en onvoorwaarde-
lijke vrijlating van gewetensgevangenen over de hele wereld.  
 

Goed nieuws 
Nasrin Sotoudeh (1963), winnares van de Sacharovprijs 2012, werd in 2010 veroordeeld tot zes jaar 

gevangenisstraf vanwege ‘propaganda tegen de staat’.  10 December 2012 schreven we o.a. voor 

haar. Daarnaast voerde Amnesty International eerder dit jaar intensief actie voor haar onmiddellijke 

en onvoorwaardelijke vrijlating tijdens de campagne 4weeksforfreedom. Nasrin zat haar gevan-

genisstraf uit in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. In september dit jaar kwam ze vrij. 

Nasrin bedankte Amnesty International en iedereen die zich heeft ingezet voor haar vrijlating: 'ik 

ben me bewust geweest van jullie inzet en ik wil jullie bedanken voor al het werk wat jullie hebben 

gedaan'. 

 

AMNESTY WERKGROEP APELDOORN NODIGT U VAN HARTE UIT 
 

Fakkeltocht. Om 18.00 uur start vanaf het Marktplein de fakkeltocht onder begeleiding van Mu-

danthe, een interculturele muziek en dansgroep. Gratis fakkels zijn aanwezig en opgave vooraf is 

niet nodig. De tocht gaat richting Oranjepark en terug.  

 

Schrijfavond. Aansluitend aan de fakkeltocht start de schrijfavond om 19.00 uur in het restaurant 

van het Stadhuis (ingang marktzijde) en duurt tot 22.30 uur. Er zijn petitielijsten die u kunt onder-

tekenen en daarnaast brieven voor gevangenen die u kunt overschrijven.  

Portokosten zijn voor eigen rekening. Koffie, thee en frisdrank worden u aangeboden. 

 

Voorlichting en verkoop door Mondialpartners. 

Gedurende de avond zullen bij Mondial aangesloten organisaties voorlichting geven over hun 

(vrijwilligers)werk en artikelen verkopen.  

Mondial is het Apeldoorns platform voor ontwikkelingssamenwerking. Wij komen deze avond samen 

op voor de mensenrechten. 

De Wilhelminakerk heeft een schrijfabonnement van Amnesty International. Iedere 2e woensdag 

van de maand worden er brieven geschreven in de kerk. 

http://www.4weeksforfreedom.nl/
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De toekomst en De RatelaarDe toekomst en De RatelaarDe toekomst en De Ratelaar   

De huidige redactie van De Ratelaar is al weer zo’n zes jaar in de weer om u elke maand weer 

een Ratelaar aan te bieden. In die zes jaar zijn er uiteraard heel wat ideeën over de tafel gegaan 

in de trant van “zouden we niet eens dit of dat gaan doen”. Onderstaand kunt u lezen waartoe 

dat ondermeer geleid heeft 

 

Afgelopen woensdag 27 november heeft de redactie van De Ratelaar vergaderd met een drietal 

bestuursleden van de BBvBB. Nooit eerder in de geschiedenis van De Ratelaar is er formeel over-

leg geweest tussen de BBvBB en de redactie van De Ratelaar. Maar één keer moet de eerste 

keer zijn. Er moesten nodig een aantal mondelinge afspraken geformaliseerd worden. 

 

De Ratelaar wordt gefinancierd uit gelden verstrekt door de BBvBB en uit advertentieopbreng-

sten. Afgesproken werd dat er zal worden vastgelegd in de statuten/huishoudelijk reglement van 

de BBvBB dat De Ratelaar onderdeel is van die BBvBB. 

 

Het bestuur van de BBvBB heeft geen enkele inhoudelijke bemoeienis met de inhoud van De Ra-

telaar. Dit is uitsluitend en alleen de taak en opdracht van de redactie van de Ratelaar. 

 

Voorlopig blijft de gedrukte uitgave van De Ratelaar gewoon tienmaal per jaar verschijnen. 

 

De afvaardiging van het bestuur van de BBvBB heeft toestemming verleend aan de redactie van 

De Ratelaar om een website te openen en daarop de inhoud van de komende Ratelaars te publi-

ceren. De BBvBB heeft een budget toegezegd waaruit de kosten voor ontwikkeling en uitvoering 

van de website kunnen worden betaald. 

 

De bovengenoemde plannen moeten nog vastgesteld worden in de eerstvolgende plenaire be-

stuursvergadering van de BBvBB begin december. 

 

Tot zover het overleg met de BBvBB. 

 

De redactie moet nu aan de slag om de voorgenomen plannen ten uitvoer te brengen. Voorlopig 

is er een team uit de redactie geformeerd bestaande uit Marjan van Assen en Willem Peppelen-

bos dat de kar gaan trekken. Ze worden uiteraard met raad en daad terzijde gestaan door de an-

dere redactieleden, maar zij zijn de aanspreekpersonen.  

 

Mochten er nu Beemtenaren of Broeklanders zijn die bij zichzelf denken: “nou dat lijkt mij nu wel 

leuk om daar aan mee te gaan werken”, laat die zich dan bij de redactie van De Ratelaar aan-

melden en dan gaan we kijken hoe dat in de plannen is in te passen. 

 

Ook mensen die ideeën hebben en zeggen dit of dat zou je er ook op kunnen zetten, maar daar 

heb ik zelf geen tijd voor, laat die zich vooral laten horen. De redactie is in staat een hoop werk 

te verzetten. 

 

De naam van de site wordt  www. deratelaar.nl . 
Niet direct gaan kijken want er staat echt nog niks op. 

 

In de toekomst willen we als redactie eigenlijk alle oude Ratelaars op de website gaan zetten zo-

dat er een totaal overzicht ontstaat van al die Ratelaars. De edities van de laatste vijf jaar is 

geen probleem omdat we die al digitaal hebben, maar de voorgaande jaren zullen ingescanned 

moeten worden. 

Dat is wel een flink karweitje, maar heeft geen haast. 

De vraag is zelfs of we nog wel alle Ratelaars op de kop kunnen tikken en zo ja bij wie en waar.  

 

Namens de redactie 

Siep Woudstra 

 

http://www.deratelaar.nl/
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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 
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CompetitiesCompetitiesCompetities   
Biljartvereniging Ons HUUS

Uitslagen kampioenswedstrijden 2013

Naam speler Car. J.Bakker B.Koller H.Koller M v BinsbergenE Bellert punten gemiddeld

J.Bakker 50 xxxxxxxxxxxxx2              0 2             0 0              0 2              0 6 1.47

B.Koller 44 0              2xxxxxxxxxxxxx 2             2 0              0 0              2 8 1.21

H.Koller 38 0              2 0              0xxxxxxxxxxxxx0              0 0              0 2 0.98

M v Binsbergen 31 2              2 2              2 2             2 xxxxxxxxxxxx 0              2 14 1.09

E Bellert 38 0              2 2              0 2             2 2              0xxxxxxxxxxxxx 10 1.30

De beker is dit gewonnen door M.v Binsbergen

Mourits van harte gefeliciteerd

Sinterklaas komt binnen. 
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Te koop 

          

KERSTBOMEN 
 

Vers van het land,  
o.a. Nordmann,  

Fijnspar en Omorika 
 
 

Familie Disbergen 

Broeklanderweg 12 
Beemte Broekland 
 
Tel. 055-3121544 
 

 

Verkoop: maandag t/m zaterdag          
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Recent is het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Noord Oost gedeeltelijk in werking getreden. 

Het bestemmingsplan kent vele regels over “wonen“ in het buitengebied, waaronder regels voor wo-

ningsplitsing. 

Terwijl het bestemmingsplan werd gesmeed, ontving het bestuur van de gemeente ook een uitnodi-

ging om mee te denken over toekomstbestendig “wonen in het landelijk gebied.” 

Het bestuur heeft haar visie “Wonen op het Boerenerf” tegenover wethouder Stukker en de bij dit 

onderwerp betrokken ambtenaren kenbaar gemaakt aan de hand van een PowerPoint presentatie. 

De visie van BBvBB werd door de gemeente welwillend omarmd. 

Het is daarom tijd om een volgende stap te zetten. 

Het bestuur nodigt inwoners van Beemte Broekland graag uit voor een informatie-avond over dit on-

derwerp. 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie zal het bestuur uiteenzetten wat de nieuwe regels van 

het bestemmingsplan zijn ten aanzien van “Wonen” en tevens haar visie uiteenzetten hoe in de toe-

komst het wonen in het landelijk gebied aantrekkelijk en mogelijk gemaakt kan maken. 

De bijeenkomst vindt plaats op 14 januari 2014 om 20.00 uur in de grote zaal van dorpshuis Ons 

Huus. Noteert u deze datum vast in uw agenda. 

Wij zien u graag op 14 januari 2014 ! 

 

Het bestuur van de BBvBB. 

Wonen in het landelijk gebiedWonen in het landelijk gebiedWonen in het landelijk gebied   

KerstgedichtKerstgedichtKerstgedicht   



De Ratelaar - December 2013 - Pagina 38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Winkelcentrum “Kerschoten” 

  Mercatorplein 34 

  Apeldoorn 

  Tel: 055-5215865 

 

 

Dealer van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenumseweg 39  

7345 DE WENUM WIESEL 

 

Tel: 055-3121286 

Fax: 055-3122200 

 

fa. P.G.Jansen & zn 

burgelijke en utiliteitsbouw 
Broeklanderweg 67 

Beemte – Broekland 

Tel: 055-323 12 91 
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30 november was het dan eindelijk weer zover, de Sint zou voor de 25e keer met zijn pieten 

naar ‘ons Huus’ op de Beemte komen om het Sinterklaasfeest te vieren. De zaal was mooi ver-

sierd, de koffie en het drinken stond klaar. Er liepen kinderen verkleed als pietjes rond…het be-

loofde een gezellige feest te worden.  

Sylvy sprak en zong met de kindjes en ook werden Maaike en Rijk uitgekozen om deze ochtend 

haar assistent zijn. Maar toen leek het even helemaal mis te gaan…!!! 

 

Niet de Sint stond op de gang, maar een piet...helemaal alleen. 

Er was namelijk een boef die alle cadeautjes gestolen had van de Sint en hij had ook Sinter-

klaas nog gevangen genomen. Hij had dat gedaan omdat hij zelf graag cadeautjes wilde uitde-

len, zodat iedereen hem lief zou vinden.  

De boef kwam in de zaal de piet zoeken, maar samen met 2 andere pieten en een heleboel kin-

deren hebben we de boef gevangen en vast gebonden op een stoel. Maar helaas wou de boef 

niet vertellen waar de cadeautjes waren en waar hij Sinterklaas gevangen hield. Het hele feest 

leek in duigen te vallen, wat is een Sinterklaasfeest nou zonder Sinterklaas en cadeautjes??? 

 

De pieten besloten een nieuwe sint te zoeken in het publiek. Eerst werd er een kindje uit de 

zaal verkleed tot Sinterklaas, deze was te klein. 

Daarna een Mama, helaas was haar stem niet ‘zwaar’ genoeg. Deze voldeden dus niet aan de 

eisen voor een goede sint. Als laatste werd er een papa verkleed, de pieten werden helemaal 

verliefd op de nieuwe Sinterklaas en hij werd goedgekeurd. Als ultieme test gingen we nog oe-

fenen met het binnen komen van de ‘nieuwe’ Sint. We zongen uit volle borst  “Sinterklaasje 

kom maar binnen…”.  

 

En toen gebeurde het…..de echte Sinterklaas kwam binnen! Dat was schrikken, daar hadden we 

niet meer op gerekend. De kinderen waren allemaal heel blij en ze wilden het feest graag vieren 

met de echte Sint. 

Sinterklaasfeest 2013Sinterklaasfeest 2013Sinterklaasfeest 2013   
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Sinterklaas ging de boef (Gerrit Grijpgraag een bekende van de Sint) ondervragen, want de cadeautjes 

moesten nu nog wel terug. Sint wilde zelf de kinderen een pakje kunnen geven. Volgens de boef waren 

de cadeautjes buiten verstopt, dus hup….. allemaal de jassen aan en naar buiten. We zochten op het 

veldje tegenover ‘Ons Huus’, maar daar lagen ze niet.  

 

En toen hoorden we ineens getoeter, er kwam een grote shovel aan die helemaal vol lag met cadeau-

tjes, de boef had ze bij een boerderij verstopt. Wat waren we allemaal blij! Alle kinderen gingen in een 

lange rij staan en zo werden alle zakken uitgeladen, doorgegeven en zo naar binnen gebracht. Wat zijn 

ze sterk! 

En zoals Sinterklaas altijd zegt, bleek dus ook nu weer: “alles komt vanzelf weer goed”.  Alle kinderen 

kregen een cadeautje en een handje van de sint en/of ‘high five’ van piet. 

 

…en de boef???….die mocht toch nog kleurboeken uitdelen, want hij beloofde nooit meer iets te stelen. 

 

Het was bijzonder om te zien dat alle kindjes de Sint een handje of tekening durfden te geven. Tijdens 

hele feest hebben ze allemaal heel enthousiast geroepen, gezongen en meegedaan. Ze waren allemaal 

super betrokken. Het was geslaagd! 

Dag Sinterklaasje…dag…dag...dag zwarte piet…tot volgend jaar! 


