
De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 1 
 

 

 

Streekblad voor Beemte Broekland 

De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   

Februari 2013  

 
In memoriam Reinder  

Slijkhuis. 

  

 

Veel wetenswaardigheden 

van de PCBS “Beemte”. 

 

Bessen van de Gelderse Roos. 



De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 2 
 

 

 



De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 3 
 

 

 

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 

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 

Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 

Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 

Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 

Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013 

Agenda 2013 

Jaarvergadering OvBB Donderdag 21 februari 

Jaarvergadering BBvBB Donderdag 4 april 
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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 
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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 februari 2013 aanleveren.   

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

Beste lezers, 

 

In één van De Ratelaars uit het jaar 2001 stond een interview met Reinder Slijkhuis van de 

Bellertstraat, die in het afgelopen jaar in december is overleden. Dit interview is destijds ge-

daan door de “Wiesneuse”. Op verzoek van Hennie, de broer van Reinder, heeft de redactie dit 

interview nogmaals geplaatst met een paar kleine aanpassingen aan de actualiteit. 

 

Verder veel nieuws, tekeningen van de leerlingen van de school PCBS “Beemte” en ook de 

schoolleiding laat zich niet onbetuigd met een jaaroverzicht en vele andere aankondigingen. 

 

In het verslag van de bestuurstafel van de BBvBB wordt geschreven dat de gemeente Apel-

doorn op de subsidies wil korten. De redactie hoopt dat dit niet ten koste van De Ratelaar zal 

gaan. We blijven gewoon ons best doen om een leuk en leesbaar streekblad te vervaardigen 

zonder dat dit al te veel kost. 

 

Nog eens even wat anders. Heeft u dat Liliputterbordje ter hoogte van de Korlerweg in de 

berm van het kanaal zien staan met daarop “Bushalte” en een pijl naar rechts, hup zo het ka-

naal in? Wat heeft dat nu weer te betekenen? Ook zijn er blauwe, niet al te grote bussen ge-

signaleerd op de weg langs het kanaal met als aangegeven bestemming “Vaassen” en 

“Malkenschoten”. Krijgen we een nieuwe busverbinding? Wie het weet mag het zeggen. 

 

Als laatste spreekt de redactie de wens uit dat we dit jaar weer veel kopij mogen ontvangen, 

want zo af en toe schort er nog wel iets aan bij de verschillende verenigingen, de goeden na-

tuurlijk niet te na gesproken. 

 

En natuurlijk de beste wensen en veel voorspoed voor het nieuwe jaar 2013, alhoewel 13, 

maar daar geloven we natuurlijk niet in, nietwaar? 

 

Voor nu: namens de redactie veel leesplezier! 

Siep Woudstra 

2013 Week 

29,30 Jan. 5 

5,6 Mrt. 10 

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. 

 

Als ik dit schrijf is 2013 nog maar 15 dagen jong en terwijl de sneeuwvlokken de groene 

wereld langzaam maar zeker “omtoveren” in een witte wereld en de langste file ooit 

wordt gemeld, wenst het bestuur van de Buurt en Belangenvereniging u allen een goed  

en gezond 2013, waar het verenigingsleven in Beemte-Broekland een mooi jaar tege-

moet mag gaan! 

 

Wat is er zoal in de eerste vergadering van 2013 besproken. 

 

 De algemene jaarvergadering komt eraan. Noteer het alvast in uw agenda. De-

ze vindt plaats op 4 april a.s. in het Dorpshuis. De agenda zal in de volgende 

Ratelaar worden gepubliceerd. 

 Er is een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn 

over cultuurgoederen in Beemte-Broekland. Dit in verband met de aanstaande 

vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij worden categorieën ge-

hanteerd ten aanzien van de waarde van een cultuurgoed. Bijvoorbeeld een 

boerderij kan worden aangemerkt als karakteristiek. Dat houdt in dat de cul-

tuurhistorische waarde van een boerderij op een aantal punten dusdanig zijn 

dat de boerderij als waardevol voor de omgeving moet worden beschouwd. De 

bewoners van dergelijke panden zijn daarover inmiddels door de gemeente ge-

ïnformeerd. 

 Samen met diverse partijen en onze collega’s van Wenum-Wiesel is gesproken 

over de het Jeugd en Jongerenwerk in Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel. 

Het Kippenhok is inmiddels een begrip, maar “het smaakt naar meer”. Hoe zet-

ten we een organisatie op die jeugd en jongeren “pakt” tussen de 8 en 18 jaar !  

Een uitdaging! 

 De BBvBB, is via een zienswijze in beroep gegaan tegen het LOG. Dat beroep is 

ingesteld bij de Raad van State. Wij waren niet de enige, maar “populair” komt 

het erop neer dat het beroep niet voor niets is geweest, want de gemeenten 

Epe en Apeldoorn moeten hun huiswerk overdoen. Het is niet zo dat de BBvBB 

principieel tegen het LOG is, maar het moet wel voldoen aan een aantal voor-

waarden, die te maken hebben met een juiste planvorming en een verzekerde 

eis ten aanzien van mens- en diergezondheid. 

 De toekomst is voor velen onzeker, zeker op financieel gebied en dat geldt ook 

voor de BBvBB. De gemeente bouwt de subsidie af en financieel komen we in 

een klimaat van het maken van keuzes. Dat zal zeker spelen met ingang van 

2014. Hoe zich dat ontwikkelt, u zult op de hoogte worden gehouden. 

 Vanuit het Dorpsplan gelden nu het plaatsen van bloembakken in het voorjaar 

en de opzet van het klompenpad en landschappelijke ontwikkeling als speer-

punt. 

 

Jan Vegter 
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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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Op 1 december 2012 overleed Reinder Slijkhuis. Een man die veel voor onze buurtschap 

heeft betekend. Twaalf jaar geleden stond er een interview in de Ratelaar met Reinder, 

door de “Wiesneuse”, dat een groot deel van zijn leven weergeeft. Op verzoek van  

Hennie plaatsen we dit interview opnieuw ter nagedachtenis aan zijn broer Reinder 

Slijkhuis. Het commentaar van de toenmalige redactie is verwijderd omdat dat nu niet 

meer relevant is. 

 

Effen proaten … op één knie 

Ik ga mij nu concentreren op een zware klus, te weten Reinder Slijkhuis, 69 jaar, van 

de Bellertstraat. Dat is een ongelooflijk actieve man die vast heel veel kan vertellen 

over al zijn bezigheden en wat hij al niet gedaan heeft. Hij is vooral een serieus gedre-

ven man die veel praat en dat geeft mij de prikkel om te proberen op een nette manier 

een komische noot toe te voegen. Misschien moet ik dit interview maar eens op een 

voor hem onverwachte totaal andere manier gaan doen. Als ik eens begin te vragen 

waarom hij nooit getrouwd is … ja, zoiets lijkt me wel en de rest zien we wel. 

 

Waarom ben je nooit getrouwd? 

Eh … ja, daar vraag je me wat. Misschien komt het doordat ik altijd heel veel tijd in al-

lerlei zaken heb gestoken en daardoor “het privé” verwaarloosd heb. In mijn leven ben 

ik altijd sterk self supporting geweest en heb daarom waarschijnlijk niet zo de drang 

gevoeld om een vrouw te veroveren en te gaan trouwen. Huishouding en meer van der-

gelijke zaken doe ik namelijk probleemloos naast mijn hobby’s en werk. Ja, dat is het 

denk ik wel. 

 

Hoe oud was je toen je begon te werken, en wat was je eerste baan? 

Na 7 jaar lagere school Beemte bij Meester Wiersma moest ik nog de 8e klas doorlopen. 

De 8e klas was door de Duitse bezetter ingesteld, maar door de gevechten bij Arnhem 

werden we naar huis gestuurd. Ik was toen 13 jaar en ben thuis op de boerderij gaan 

werken, wat als vanzelfsprekend werd beschouwd. In 1958 ben ik na 14 jaar thuis te 

hebben gewerkt bij de toenmalige molenaar en fouragehandel Neuteboom-Spijker, opa 

van Johan Neuteboom-Spijker die nu in de woning van Jo woont op de hoek van de Ou-

de Beemterweg. Op het braakliggende terrein naast zijn woning stonden de bedrijfspan-

den. 

 

Wat doe je het liefste, je inzetten voor verenigingen, je werk of je hobby’s? 

Ik doe het allemaal bijzonder graag en met vol enthousiasme, maar als ik heel eerlijk 

ben is het werken in verenigingen wel erg bijzonder. Je doet veel kennis maar vooral 

ervaring op en dat verrijkt je leven. Bovenal vind ik het leuk om iets te doen voor ande-

ren en het geeft mij een enorme voldoening. En weet je, ik ben niet getrouwd, dus tijd 

genoeg … ha ha …! 

 

Wat zou je nog graag eens willen doen? 

Nou, eigenlijk niets bijzonder, ik ben een tevreden mens. Maar om eerlijk te zijn zou ik 

nog graag wat meer vakantie nemen. Ik bedoel buitenlandse reizen in groepsverband, 

dat is prachtig. Je ziet dan zoveel wat we in Nederland niet hebben. 

 

Door je activiteiten heb je veel bijnamen gekregen, hoe vind je dat? 

Het is een teken dat ik wat gedaan heb, (en nog doe) en ben opgevallen door mijn 

werkzaamheden en … eh … ja … omdat ik er ook graag over praat. Kijk, anders krijg je 

geen bijnaam. De naam “Pelleboer” komt door mijn enthousiasme voor het weer, waar 

ik echt uitgebreid over kan vertellen.  

(Vervolg op pagina 14) 

In memoriam Reinder SlijkhuisIn memoriam Reinder SlijkhuisIn memoriam Reinder Slijkhuis   



De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 14 
 

 

 

 

 

Je ging nooit op vakantie en plotseling ging je naar Israël, hoe was die ervaring? 

… ho ho … wel kort houden graag!  

Ja, dat kwam onverwacht. Het is natuurlijk een interessant land en de geschiedenis ken je 

door de bijbel. De beroemde plaatsen zie je dan met eigen ogen en dat is bijzonder. De 

werkelijkheid is helaas ook veel soldaten met machinegeweren en een dreigende sfeer. 

Heel mooi was de Dode Zee waar je door het enorm zoute water in blijft drijven, dus 

zwemmen was geen probleem. De vliegreis was op zichzelf al een prachtige ervaring door 

het mooie en heldere weer. Als je van 10 km hoogte naar beneden kijkt … echt schitterend! 

 

Als je morgen een reis naar Amerika krijgt aangeboden, zou je daar dan heen 

gaan? En zo ja, wie neem je mee als je mag kiezen? 

Alleen zou ik dat niet doen wat de taal is dan een probleem. Ik zou heel graag gaan, maar 

dan in groepsverband, en wel een gezelschap die de zelfde levensstijl oftewel gewoontes 

heeft als ik. Ik bedoel bijvoorbeeld zoals de groep waarmee ik naar Israël ben geweest. 

 

In welke verenigingen, clubs, enz. heb je een actieve rol gespeeld? 

Oranjevereniging  30 jaar 

Dorpshuisvereniging 20 jaar 

IJsclub    20 jaar 

Jongensclub    9  jaar 

CJV     8  jaar 

Collectant in de kerk 41 jaar (uiteindelijk 51 jaar!) 

Recentelijk bij toerbeurt koster 

Chef buitendienst – kerk / Dorpshuis / Sportveld 

Hulp bij acties – oliebollen / oud papier / verbouwingen / onderhoud. 

 

Ja, je viel altijd van het één in het ander of zoals in 1996 twee dingen tegelijk, te weten 

oliebollen en natuurijs. 

 

Je wandelt veel, vertel eens. 

Het is begonnen toen we in 1984 elkaar als collega’s uitdaagden. Dat resulteerde in Harder-

wijk – Deventer wandelen en dat was 56 km. Doordat ik absoluut geen enkele training had 

gedaan was dit een uiterst moeilijke tocht, maar ik had toen wel de smaak te pakken. Het 

jaar erop heb ik goede schoenen gekocht want dat is een vereiste en heb toen de Apel-

doornse Vierdaagse gelopen. Die heb ik inmiddels 16 maal gelopen. Vanaf 1991 heb ik in-

middels 10 maal de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. In Apeldoorn liep ik altijd 40 km, maar 

nu 20 km en Nijmegen heb ik van 40 km naar 30 km teruggebracht. De nachtwandeltocht 

Utrecht – Apeldoorn van 75 km heb ik 10 maal gedaan. Sinds 2 jaar loop ik die niet meer. 

Dan heb ik nog veel kleine (??) wandeltochten gedaan zoals 15 maal een 50 km en veel 

van 20 en 30 km en ben nog steeds actief natuurlijk. 

 

Twee grote kasten met dubbele schappen volgepropt met bekers en medailles zijn 

het bewijs van zijn verhaal. Laten we niet vergeten dat Reinder altijd kans zag in 

het nieuws te komen, bijvoorbeeld op televisie in Nijmegen, of levensgrote foto’s 

in de krant tijdens de Apeldoornse Vierdaagse. De grap die toen rond ging was: 

“Heb je Reinder ook weer in de krant gezien”? “Wie was die vent die naast Rein-

der stond op de foto”? … oh, was dat de Burgemeester! 

 

Gert de Dorpshuisbeheerder maait zijn gras nooit op tijd … hoe vind je dat? 

Ja, wat moet je daar nou van zeggen, het valt natuurlijk wel op. Eerlijk gezegd stoor ik mij 

daar wel aan vooral als ik bij het Dorpshuis alles weer netjes heb gemaakt. Ik vind het ver-

velend dat je me aanzet tot deze uitspraak. 

 

Volgens de jaarlijkse tuinkeuringen is jouw tuin vele malen mooier als mijn tuin, 

oké, daar kan ik inkomen, maar hoe vaak heb je een prijs gekregen, en wat moet 

(Vervolg op pagina 15) 
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ik doen om ook eens een paar punten te verzamelen? 

Ik val al verscheidene jaren in de prijzen en dat vind ik leuk want dat is ook een beloning voor 

het vele werk. Maar het belangrijkste is dat je dagelijks geniet van een verzorgde tuin. Wil je 

punten verzamelen voor je eigen tuin dan moet je die goed verzorgen welk type tuin je hebt is 

niet belangrijk en als je echt punten wilt dan kom hier maar eens goed kijken 

 

Hoe vul je je dag in? 

Opstaan om 7.15 uur en dan ontbijt klaarmaken. Vervolgens na het ontbijt het huishoudelijke 

werk, en geloof me, het is veel werk om alles netjes te houden. Ook assisteer ik mijn broer op 

de boerderij waar nodig. Verder doe ik de boodschappen en doe de was en niet te vergeten 

hou ik om de deur alles glad.  

Eten koken doe ik niet want daar is mijn broer goed in, maar daarna doe ik wel de afwas. De 

avond gaat vaak op aan sociale activiteiten en normaal gesproken ga ik om 11.00 uur naar 

bed. 

 

Je woont met je broer samen, hebben jullie wel eens meningsverschillen? 

Niet vaak want we houden zaken c.q. werkzaamheden en verantwoordelijkheden gescheiden. 

Belangrijk is dat we veel overleggen samen. 

 

Wat vind je van de huidige verenigingen en hun activiteiten? 

Heel jammer vindt ik dat het Oranjefeest langzaam aan in kwaliteit terugloopt. Natuurlijk mo-

gen we niet vergeten dat het bestuur niet compleet is doordat er vijf vacatures zijn en dat is 

een heel grote handicap. Volgens mij moet echter het bestuur maar vooral de voorzitter zich 

sterker manifesteren en duidelijker naar buiten treden. Waar is bijvoorbeeld de toespraak van 

de voorzitter, en ook de traditionele maandagavond is verdwenen en dat is jammer. Ik ga vast 

niet zeggen wat ze moeten doen want dat zou gezien mijn leeftijd en ook als buitenstaander 

niet gepast zijn, maar ik weet nog wel uit mijn tijd als bestuurslid van de Oranjevereniging dat 

we samen wel overwogen (soms) risico’s namen. Het Oranjefeest is een klein bedrijf en dat 

betekent onvermijdelijk risico’s nemen om te kunnen scoren. 

31-07-1931 tot 01-12-2012 

 

 

Naschrift van de redactie. 

 

Reinder is in 1987 onderscheiden met de 

zilveren speld, uitgereikt voor zijn ver-

diensten als vrijwilliger in vele verenigin-

gen en organisaties. 

 

Op 17 december 2010 kreeg hij de ver-

sierselen uitgereikt behorende bij zijn be-

noeming tot Lid in de Orde van Oranje-

Nassau. 

 

In november 2011 sprak hij zijn ongenoe-

gen uit via een ingezonden brief in de 

Stentor en in De Ratelaar over de ophef-

fing van het vrijwillige brandweerkorps 

‘Beemte’.  

Hij sprak daarbij de woorden: “Bezuinigen 

op veiligheid is naar mijn mening onver-

antwoord”. 
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Gladheidbestrijding 
Is uw bedrijf al voorzien van een goede gladheidbestrijding? 

Wij verzorgen het voor U de komende winter!  

 
 Zoutstrooien 
 Sneeuwschuiven 
 Eigen zout voorraad 

           www.schuiven-en-strooien.nl 

 

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

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 

donderdag 21 februari 2013 om 20.00 uur in het dorpshuis “Ons Huus”. 

 

AGENDA 

Opening 

Notulen vorige ledenvergadering 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Jaarverslag secretaris 

Jaarverslag penningmeester 

Verslag kascommissie 2012 

Benoeming kascommissie 2013 

Bestuursverkiezing: 

 Aftredend en herkiesbaar: Ilona Achterkamp   

Bespreking programma Oranjefeest 2013 

Wijziging route optocht 

Rondvraag 

Afsluiting 

Namens het bestuur, 

 Gondy Siemelink 

Oranjevereniging Beemte Broekland 



De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 17 
 

 

 

Seniorensoos 

We hebben afscheid moeten nemen van ons trouwe sooslid Reinder Slijkhuis. 
Hij was iedere maand op onze soos, hij heeft zelfs ook wel eens een middag verzorgd met mooie films uit 
onze streek. 
Reinder was een man met een groot dorpsgevoel, wat hij niet allemaal van vrijwilligerswerk en bestuurswerk 

heeft gedaan voor Beemte Broekland is bijna niet op te noemen, zoveel. 
Reinder bedankt! 

 

We hopen dat u allen fijne feestdagen heeft gehad en wensen u allen een goed en vooral een gezond 2013. 

 

In november heeft Rene Broekhof onze middag verzorgd. Rene had prachtige dia’s over de invasie van Nor-
mandie op 6 juni 1944. Hij liet dia’s zien van de enorme bunkers waar het zich af heeft gespeeld. 

Na de pauze Had hij dia’s van 65 jaar na D-Day, hij was er toen zelf met zijn gezin geweest, dus dat was wel 
mooi om te zien hoe het er nu uit ziet. 
Het was een gezellige leerzame middag, Rene bedankt! 

 

In december hebben we dit jaar anders Sinterklaasfeest gevierd als andere jaren. 
We begonnen met koffie/thee met heerlijk gevuld speculaas aangeboden door de beheerders. 

Daarna hadden we Jannie Testerink-
Buitenhuis met haar mooie verhalen in het 
dialect. 
Prachtige verhalen over o.a. Ierland en va-
kantie aan de Cote d ’A,zure en hoe fijn ’t is 
um weer noa huus te goan want wiele vuult 
ons Veluwnaar. 

Na de borrel en de balletjes gehakt, had Jan-
nie een rugzak met spullen bij zich en over 
ieder ding  had ze een gedicht. 
Het was een hele mooie Sinterklaasmiddag.  

 

8 Januari de eerste soosmiddag van het nieu-
we jaar na gezellig bijgepraat met koffie en 
oliebollen,was Alex Smallegoor onze gast. 
Alex heeft vorig jaar samen met zijn vrouw 

Ariana drie maanden vrijwilligerswerk gedaan 
in Malawi. Daar heeft hij dia’s van laten zien 
en heel veel over verteld.  
Voor de pauze over hoe die mensen daar le-

ven in een van de armste landen van de we-
reld. 

Hoe ze zich zelf in het leven houden door zelf 
een stuk mais verbouwen voor de dagelijkse 
maispap met groente erbij, met soms een paar visjes, een erbij die ze vangen en drogen in de zon,een kip of 
een paar muizen. 
Over hoe en waar de mensen wonen. Hoe de was gedaan wordt en dat ze zich wassen in het grote meer. 

Na de borrel vertelde Alex wat zei daar gedaan hebben. 

 

Ze hebben les gegeven aan een groep gehandicapte kinderen,die normaal altijd in huis bleven. Ariana heeft 
zich bezig gehouden om een zwaar spastische man  in een rolstoel wat  bij te brengen. 
Verder hebben ze helpen bouwen aan badhokjes en wc hokjes (met een gat in de grond 

Waar je boven kunt staan), dit word gemetseld met modder. 
Aan het eind van hun tijd in Malawi hebben ze een begin gemaakt aan een computer gebouw, ook in zulke 

arme landen gaat de tijd een beetje vooruit. 
Wat erg opvallend is dat in zo’n land de mensen zo blij en tevreden zijn, waar wij misschien nog wel wat 
kunnen leren. 
Het was een interessante middag. 

 

De eerste dinsdag in februari hopen we weer bij elkaar te komen. 

 

                Dienie,Bep en Mini   

Er wordt  aandachtig geluisterd tijdens de senioren-
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Voor de jeugd 

Zoek de 10 verschillen. 

Zie pagina  34  voor de verschillen. 
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Midwinterhoornblazers 

Midwinterhoornblazers in Beemte Broekland 

 

Op zondagavond 6 januari trok ik er even op uit om een paar foto’s te nemen van vier 

midwinterhoornblazers in onze buurtschap. Een aantal avonden blazen ze op deze hoorn 

en nuttigen na afloop een lekkere borrel. Dit was voorlopig de laatste keer want ze bla-

zen slechts tussen de eerste adventszondag en Driekoningen. Misschien heeft één van u 

de blazers wel eens gehoord als het ’s avonds donker is.  

Een midwinterhoorn is een oud blaasinstrument dat tegenwoordig nog wordt gebruikt in 

Twente, de Veluwe, de Achterhoek en op sommige plaatsen in Duitsland vlak over de 

grens. Het is een licht gebogen hoorn van berken- elzen- of wilgenhout, op ambachtelijke 

manier gemaakt met een mondstuk, de hap, van vlierhout of een andere houtsoort, 

waarop een monotone melodie wordt geblazen. Ik mocht het even proberen van één van 

de blazers, maar ik kan u vertellen ik kreeg er geen geluid uit. Dus het is nog een hele 

kunst om op deze hoorn te kunnen blazen.        

 

Marjan van Assen 

Ronald Ganzevles, Bert Disbergen, Frits Bouwmeester en Hellof Lunneker.           



De Ratelaar - Februari 2013 - Pagina 22 
 

 

 

 

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` 
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Zondag 3 febr.  eucharistieviering  met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor 

Zaterdag 9 febr woord en communieviering met pastor D Brylak en het Antonius koor  

Zondag  17 febr. Woord en Communieviering met pastor A. Ottenschot en het Antoniuskoor 

Zaterdag 23 febr woord en Communieviering leden pastoraatsgroep 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 februari  2013 

 

03 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller  

10 febr. 10.00 uur Dienst met Pastor J. Al - van Holst 

17 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. de Greef uit Leusden 

24 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. Holwerda uit Bennekom 

03 maart 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

 

Met vriendelijke groet, 

Kerkenraad Wilhelminakerk 
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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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Stagereis naar Oeganda 

 

Mijn naam is Ronja van Eek en volg op dit moment de oplei-

ding Activiteiten begeleiding natuur en welzijn ( MMZ/WBZ) 

op het Helicon Apeldoorn voorheen de oude bosbouwschool 

aan de Loolaan. 16 februari 2013 vertrek ik voor 3 weken sa-

men met 3 mede studenten van het Helicon en een groep van 

de Groene Campus uit Helmond naar Oeganda voor een stage 

bij Green Experience. Onze reis word gesubsidieerd door het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 

Tijdens deze reis gaan we 3 projecten langs en werken we 

samen met 2 organisaties.  

 

Als eerste gaan we naar het Jane Goodall Institute, een in-

stituut dat zich inzet voor het leven en wel zijn van apen. 

Daar zullen we samen met landbouwers en natuurbeheer-

ders werken aan het behoud van tropische regenwouden en 

proberen hiermee het leefgebied van wilde chimpansees te 

kunnen redden en tegelijkertijd vruchtbare grond in stand te 

kunnen houden.  

 

Ook gaan we samenwerken met Kinderen van Oeganda. De-

ze stichting bied straatkinderen, aidswezen en ex-

kindsoldaten onderwijs, opvang en onderdak. Wij gaan voor-

zieningen bouwen, zoals stoelen, schoolbanken en water-

voorziening, zodat de kinderen hier op de lange termijn ook 

nog profijt van hebben. Ook richt deze organisatie zich op de 

verbetering van de leefomstandigheden op het platteland. 

Bijvoorbeeld door de bouw van een gemeenschapshuis en de 

aanplant van bomen.  

 

Voor deze projecten kunt u ons sponsoren. Door een bijdra-

gen te storten op rekeningnummer: 

298588 T.a.v. R D van Eek. Bedrijven kunnen via een 

sponsorpakket naamsvermelding krijgen op de site 

(www.greenexperience.eu),  

t-shirts en of in het Green Experience magazine komen te 

staan. 

 

Met dit sponsor geld kunnen wij voor de kinderen o.a. mu-

ziekinstrumenten en spelmaterialen aanschaffen en mede 

voor het tot stand komen van de voorzieningen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met mij  

06-52377855 / ronjavaneek@hotmail.com 

 

Wij zijn ook te volgen op de website:  www.projectoeganda.waarbenjij.nu  

 

 

Bij terug komst zullen wij verslag doen in De Ratelaar. 

 

 

mailto:ronjavaneek@hotmail.com
http://www.projectoeganda.waarbenjij.nu
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&tbo=d&biw=1600&bih=762&tbm=isch&tbnid=bXD7s_5Kx9quUM:&imgrefurl=http://www.kinderenvanoeganda.nl/?page_id=11&docid=kt4iFReVKBKOTM&imgurl=http://www.kinderenvanoeganda.nl/wp-content/uploads/2012/04/handen.jpg&w=960&h=720&
http://www.google.nl/imgres?start=167&um=1&hl=nl&tbo=d&biw=1600&bih=762&tbm=isch&tbnid=-xPKio4tZOPaVM:&imgrefurl=http://www.southafrica.net/trade/en/articles/entry/article-southafrica.net-jane-goodall-institutes-chimpanzee-eden&docid=FBU1DNnu_qIHVM&imgurl=htt
http://www.google.nl/imgres?um=1&hl=nl&tbo=d&biw=1600&bih=762&tbm=isch&tbnid=iOzw1DRWUQgcZM:&imgrefurl=http://retourtjehengelo.blogspot.com/2009/02/uitzending-gemist-waar-is-de-mol.html&docid=BIX382WNDUGauM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_VaHTZb061CU/SaQcwOX
http://www.google.nl/imgres?q=oeganda+school&um=1&hl=nl&sa=X&tbo=d&biw=1600&bih=762&tbm=isch&tbnid=TPWWCnEw2gdwyM:&imgrefurl=http://theocoskun.sp.nl/weblog/2005/01/page/3/&docid=TkR6J1EfebYdyM&imgurl=http://theocornelissen.sp.nl/images/OegandaSchool.jpg&w=220
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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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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

Na  41 jaar onderwijs, zet juf Geke Metselaar er 
een punt achter, maar wij een respectvol uit-

roepteken! 
 
Al tien dagen waren we op school aan het 

aftellen! Met elke dag een andere foto uit 

het archief in de hal, zagen we juf Geke 

op verschillende manieren, van lang gele-

den tot nu. 

 “Juf,  u ziet er nu nog mooier uit dan 

toen”, is dan een prachtig compliment! 

Op vrijdag  21 december, stond het plein 

vol, in afwachting van juf Geke. Ze kwam 

die  dag op een speciale manier naar 

school, omdat het echt haar laatste werk-

dag in het onderwijs was! Door een ere-

haag  liep ze naar binnen, waar haar aller-

lei verrassingen te wachten staan. 

Naast dansjes, liedjes en lieve briefjes, is er een speciaal schilderij gemaakt, door alle 

kinderen van de school.  Het Beemterschoollied, dat laatst ook in de Ratelaar stond, is 

door haar geschreven  en daar werd een echte gouden plaat voor uitgereikt! Dat krijg 

je als het zo’n bekend  lied is! 

Nu moet u weten , dat juf Geke al 23 jaar op PCBS ‘Beemte’ heeft gewerkt. Veel men-

sen uit de Beemte hebben mede dankzij haar leren lezen en schrijven. Een taak om 

trots op te zijn! 

Alle veranderingen in het onderwijs heeft ze meegekregen, maar de taak van lesgeven, 

kennis overdragen is haar altijd blijven boeien! 

We nemen, met een dubbel gevoel afscheid van juf Geke. We gunnen haar alle rust, en 

tijd voor haar hobby’s, zoals sporten, wandelen en op vakantie gaan. Tegelijkertijd 

hoorde ze zo op de Beemte, dat we ook  moeten wennen  dat we haar lach niet meer 

in de school horen! 
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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   
 

 

Weer een jaar voorbij… 

 

Het jaar 2012 was een jaar met vele mooie dingen die bij ons op school gebeurd zijn. 

Beginnend met de inloop aan het begin van het jaar 2012, elkaar gelukkig Nieuwjaar wen-

sen. Een jaar dat nu al weer voorbij is! 

In april hebben we een prachtig Bevrijdingsboomfeest gevierd, met ouders, kinderen en de 

buurt. We vieren dat Apeldoorn bevrijd is. 

In die maand hebben we ook Pasen gevierd, een mooie paasviering met alle kinderen. ’s 

Middags hebben we met alle kinderen van de school en de kinderen jonger dan 4 jaar 

paaseieren gezocht. 

Dit was ook het jaar van 50 leerlingen bij ons op school, ja wij hebben de krant er mee ge-

haald! 

Ook mochten we dit jaar met alle juffen en meesters onze verjaardag vieren, K-veel kwam 

op bezoek en heeft de kinderen vermaakt met een spectaculair optreden. 

2012 het jaar waarin we hebben gekeken hoe we ons onderwijs anders kunnen organise-

ren in de school. Met leerkrachten die instructie geven in één vak, net zoals op het voort-

gezet onderwijs. 

Na de zomervakantie starten in je nieuwe klas met twee nieuwe juffen. 

De samenwerking met PCBS ‘Prinses Beatrix’ is nieuw, de leerkrachten overleggen samen 

en hebben samen studiedagen. De unitleiders zijn werkzaam op beide scholen. 

Samen op schoolreis naar Hellendoorn, met alle kinderen in de bus! Het was een prachtige 

dag. 

Sinterklaasfeest vieren. Sint heeft gelogeerd bij ons op school en op zijn verjaardag heeft 

hij bij de familie Schipper gegeten. Mevrouw Schipper had een heerlijk ontbijt voor Sint 

klaargemaakt met een gekookt eitje en een krantje erbij. 

Vele ouders en kinderen die geholpen hebben met het maken van de kerstbakjes en deze 

hebben verkocht.  

Het afscheid van juf Geke, 41,5 jaar lang heeft zij in het onderwijs gewerkt waarvan 23 op 

PCBS ‘Beemte’. Wist u dat ook zij op PCBS ‘Prinses Beatrix’ heeft gewerkt? 

Een prachtige kerstviering in de Wilhelmina kerk in Beemte Broekland, met aansluitend 

een gezellig samenzijn op het plein en afscheid nemen van juf Geke. 

 

Zo kunnen we weer terug kijken op een fantastisch jaar met elkaar. 

Een jaar waarin ouders, team en kinderen hebben samengewerkt. Namens het team wil ik 

alle ouders, familie en ook buurtgenoten hartelijk bedanken voor hun inzet van het afgelo-

pen jaar.  Door deze samenwerking hebben de kinderen weer een mooi jaar gehad! 

 

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen een heel goed en gezond 2013! 

 

Hartelijke groet, 

Namens het team PCBS ‘Beemte’ 

 

Helma Hendriks 

Directeur PCBS ‘Beemte’  
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Geachte lezers, 

 

Als eerste willen wij u de beste wensen voor 2013 toewensen.  

 

In dit nieuwe jaar gaan wij als Longpunt de bijeenkomsten houden in het Kristal (Zuidbroek), op 

de donderdagmiddag aanvang 14:00 uur.  

Het Kristal is te bereiken met buslijn 8 of 9 en op het parkeerterrein zijn in de parkeergarage 

plaatsen voor ons gereserveerd. Wij zullen u op de dag aanwijzingen geven. 

 

Misschien heeft u er al eens iets over gelezen, of al eerder bezocht. Het Longpunt is een maan-

delijkse ontmoeting die het LongFonds gratis organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en 

zorgverleners.  

 

Voor u als patiënt en uw omgeving is Longpunt de plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te 

doen en zorgen te delen. U kunt hier zorgverleners ontmoeten en met hen in gesprek gaan. 

Daarnaast ontmoet u vrijwilligers van het LongFonds.   

 

Programma 2013, 

 

17 januari 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 

21 februari 

Zuurstof, techniek en mobiliteit 

 

21 maart 

Medicijnen en inhalatie 

 

16 april 

De vele gezichten van longaandoeningen 

 

Het volgende Longpunt zal op donderdag 21 februari om 14:00 uur in het Kristal, Distelvlinder 

200, in Apeldoorn gegeven worden. U bent wederom van harte uitgenodigd.  

 

Het thema van deze middag zal zijn Zuurstof, techniek en mobiliteit zijn en de presentatie zal 

door een bedrijf uit Deventer worden gegeven. 

 

U wordt verzocht geen parfum, aftershave of andere geurtjes te gebruiken. Veel longpatiënten 

hebben daar last van.  

 

U bent van harte uitgenodigd en tot ziens op 21 februari ! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Werkgroep Apeldoorn 

 

Voor vragen kunt u ons bereiken op: 

 

Telefoonnummer : 055- 3663603 Dinie van Dongen 

e-mailadres  : longpuntapeldoorn@astmafonds.nl  

 

LongFondsLongFondsLongFonds   

mailto:longpuntapeldoorn@astmafonds.nl
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CompetitiesCompetitiesCompetities   
Biljartvereniging "ONS HUUS" 2012

Beemte Bokaal

naam speler car WB GW JBr AV EB BK AD JB JvdH HKjr LV HH HKsr PvV MvB puntengem.

w.Bouwmeester 53 xxx 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 14 1,8

G.Wijnbergen 44 0 xxx 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 18 1,34

J.Broekhuis 56 0 2 xxx 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 15 1,75

A.velthoen 50 2 0 0 xxx 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 2 17 1,54

E.bellert 47 2 0 0 0 xxx 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 10 1,27

B.koller 41 2 2 2 0 0 xxx 0 0 0 0 0 2 2 2 0 12 1,23

A.doppenberg 41 2 0 2 1 2 2 xxx 0 0 1 2 2 2 0 2 18 1,3

J vd Heuvel 38 0 2 0 0 2 2 2 0 xxx 0 2 0 2 2 0 14 1,15

J.Bakker 47 2 0 0 0 2 2 2 xxx 2 0 2 1 2 0 0 15 1,4

H.kieskamp jr 38 0 0 2 2 0 2 1 2 2 xxx 2 0 2 0 0 15 1,15

L.Veldhuis 38 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 xxx 2 2 2 0 14 1,13

H.Homan 33 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 0 xxx 2 0 0 11 0,91

H.Kiskamp sr 31 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 xxx 2 0 4 0,75

P.v Voorst 31 2 0 1 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 xxx 2 14 0,93

M.v Binsbergen 33 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 xxx 16 1,09

Iedereen speelde 1 partij tegen elkaar.

DE Beemte bolaal is dit jaar gewonnen na  beslissings wedstijden  door G.Wijnbergen

Tweede is geworde A.Doppenberg 

Gedeelde derde plaats A.Velthoen en P.v Voorst

Van Harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Zijactief de Vecht 

Op woensdag 13 februari komt de griffier van de Gemeente Voorst bij ons op bezoek. 

 

Mevr. Bernadette Jansen komt ons vertellen over “Wat doet de politiek in de gemeente”. 

Het zal een interessante avond worden. 

Locatie de Groot, aanvang 20.00 uur. Om 19.45 uur is er koffie/ thee. Introducés zijn welkom. 

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

Daar is ook het nieuwe jaarprogramma te zien. 

 

Groetjes Janny. 

 

 

Oplossing verschillenplaatje 

De sok in de koffer,  2. Het bord met de pijl,  3. Het handvat van de koffer,  4. De mond van de jongen,  5. Het wieltje van de  achterste koffer,  6. De rits 
van de rechtse koffer,  7. De ronde stip op de jongens T-shirt, 8.  De linker voet en daar een teen van, 9.  Een linker pin van de tentstokken, 10.  de 

op een na laatste Z van de ZZZZzzzzZZ 

http://www.de-vecht.nl/
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Biljartvereniging "ONS HUUS" 2012

Beemte Bokaal

naam speler car WB GW JBr AV EB BK AD JB JvdH HKjr LV HH HKsr PvV MvB puntengem.

w.Bouwmeester 53 xxx 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 14 1,8

G.Wijnbergen 44 0 xxx 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 18 1,34

J.Broekhuis 56 0 2 xxx 2 2 0 0 2 2 0 0 0 2 1 2 15 1,75

A.velthoen 50 2 0 0 xxx 2 2 1 2 2 0 0 2 2 0 2 17 1,54

E.bellert 47 2 0 0 0 xxx 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2 10 1,27

B.koller 41 2 2 2 0 0 xxx 0 0 0 0 0 2 2 2 0 12 1,23

A.doppenberg 41 2 0 2 1 2 2 xxx 0 0 1 2 2 2 0 2 18 1,3

J vd Heuvel 38 0 2 0 0 2 2 2 0 xxx 0 2 0 2 2 0 14 1,15

J.Bakker 47 2 0 0 0 2 2 2 xxx 2 0 2 1 2 0 0 15 1,4

H.kieskamp jr 38 0 0 2 2 0 2 1 2 2 xxx 2 0 2 0 0 15 1,15

L.Veldhuis 38 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 xxx 2 2 2 0 14 1,13

H.Homan 33 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 0 xxx 2 0 0 11 0,91

H.Kiskamp sr 31 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 xxx 2 0 4 0,75

P.v Voorst 31 2 0 1 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 xxx 2 14 0,93

M.v Binsbergen 33 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 xxx 16 1,09

Iedereen speelde 1 partij tegen elkaar.

DE Beemte bolaal is dit jaar gewonnen na  beslissings wedstijden  door G.Wijnbergen

Tweede is geworde A.Doppenberg 

Gedeelde derde plaats A.Velthoen en P.v Voorst

Van Harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

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