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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121305    E-mail: deratelaar@gmail.com 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. Koenen 
Wieselsekampweg  23 7345 CJ Wenum Wiesel 
Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

 
Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

Mw. Q. Kuiper 
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 
E-mail: qkuiper@gmail.com 

Oranjevereniging Beemte Broekland Wolvenbos 10, 7323 RZ Apeldoorn 
Tel.: 055-3121477   E-mail: ronald.ganzevles@planet.nl. 
Internet: www.ovbb.nl 
Voorzitter: Dhr R. Ganzevles  

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 
Mw. H.R. Hendriks  
Directeur PCBS 'Beemte'  Tel.: 055-3121377 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 
Tel.: 055-3660287 
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 
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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 2013 

  

MDBW toernooi Zondag 30 juni 

50 plus reis BBvBB Dinsdag 2 juli      08.45 uur 

Oranjevereniging Beemte broekland Vrijdag, 9, Zaterdag 10 en Zondag 11 augustus 
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B. Schipper Apeldoorn BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 
 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 
 E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl 
 

• bedrijfsvloeren • gevelrenovatie 

• vloeivloeren • voegwerken 

• schuimvloeren • gevelreiniging 

• cement dekvloeren • impregneren 

• gyvlonvloeren • stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 
De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 
ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden 
stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 
 
De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 
juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 
Drukfouten voorbehouden. 
 
© Copyright 2012-2013: De Ratelaar 

• Van de redactie       pagina: 9 

 

• Oranje Vereniging Beemte Broekland   pagina: 11 en 12 

 

• Voor de jeugd       pagina: 13     

    

• Buurt Belangenvereniging Beemte Broekland  pagina: 15      

 

• Wilhelminakerk opent haar deuren   pagina: 17     

          

• MeteoBeemte       pagina: 19 en 21   

  

• Longfonds        pagina: 23     

  

• Voorkom inbraak      pagina: 25 

      

• Kerkdiensten         pagina: 27 

        

• Zijactief De Vecht / Hartveilig Wonen   pagina: 29  

 

• Biljart vereniging “Ons Huus”    pagina: 31 
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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   

Marjan van Assen 
Mieke van den Pangaard 
Nanda van Welie 
Nelly Koenen 
Siep Woudstra 
Willem Peppelenbos 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juni 2013 aanleveren.   
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

Beste lezers, 
 
Na de droge periode is de regen losgebarsten. Slaplanten, rode bieten, kapucijners schieten de 
grond uit. En dat mag ook wel, we zitten al weer op de helft van het jaar en de lente is over 
gegaan in de zomer. Moeder zwaan met vijf jongen steken de kanaalweg over met een ver-
trouwen in het verkeer waar je U tegen zegt. Het ooievaarspaar met jongen kijkt vanaf hun 
post over de landerijen uit totdat ze de stap nemen en uitvliegen. Wat een bedrijvigheid in de 
natuur. 
 
Ook op het vernieuwde schoolplein van PCBS Beemte is het een bedrijvigheid van jewelste. De 
leerlingen kunnen van de glijbaan, klauteren op de klimwand,  een partijtje voetballen bij de 
goals, basketballen en schommelen en hinkelen hoort er uiteraard ook bij. Op 19 juni is het 
plein officieel geopend en kwamen twee leerlingen op gesponsorde fietstractoren door het lint 
heen fietsen. 
 
In deze Ratelaar ook andere nieuwtjes te lezen, wij wensen u veel leesplezier! 
 
Namens de redactie, 
Nanda van Welie 

2013 Week 

  

3,4 Sep. 36 

1,2 Okt. 40 

29,30 Okt. 44 

10,11 Dec. 50 

2014 week 

28,29 Jan 5 

15 feb 7 

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 

fa. P.G.Jansen & zn 
burgelijke en utiliteitsbouw 
Broeklanderweg 67 
Beemte – Broekland 
Tel: 055-323 12 91 
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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 
 
 

9 - 10 en 11 augustus 
 

    programma 2013 
 

VRIJDAG 9 AUGUSTUS 
 
14.00 UUR   Opening met het Wilhelmus   

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

  20.00 UUR              HØkersbal met de ‘JPR Strinxband’ en  
    ‘Old Ni-js’ (oud-leden van Normaal, Boh Foi Toch en Toontje lager) 
 
01:00  UUR   Einde feestavond 
 
 
ZATERDAG 10 AUGUSTUS 
 
09.00 UUR   Ontbijt in de tent 
 
09.45 UUR   Start optocht 
 
14.00  UUR   Kinderspelen 
    Aansluitend ballonnenwedstrijd 
 
15.00  UUR   Beemte’s Best Next Minikraan Machinist 
 
20.00 UUR   Feestavond met de band ‘Sesam Sensation’ 
    
01:00  UUR   Einde feestavond         
 
ZONDAG 11 AUGUSTUS 
 
13.00 UUR   Zeskamp 
 
16.00 UUR   Feestmiddag met ‘DJ Levy’   
 
20.00  UUR   Einde feestweekend     
 
 

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES 
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                        Oranje Vereniging Beemte BroeklandOranje Vereniging Beemte BroeklandOranje Vereniging Beemte Broekland   
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Pagina voor de jeugdPagina voor de jeugdPagina voor de jeugd   

De timmerman is zijn spijkers kwijt, help jij 
hem zoeken …………. 

***** DOOLHOF ***** 



De Ratelaar - Juli 2013 - Pagina 14 
 

 

 

 
 
 
 
          
          
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

  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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VAN DE BESTUURSTAFEL  

 
 
 
In het zicht van de langste dag hebben wij op 13 juni onze bestuursvergadering gehouden. De 

   volgende onderwerpen zijn besproken. 
 

• Het traject van het Klompenpad in Beemte-Broekland is nagelopen en  is nu in concept gereed. 
Er zijn nog een aantal knelpunten, die om een oplossing vragen, maar de verwachting is dat dit 
lukt. Het traject is gepland over gemeentelijke gronden, maar ook over gronden, die in bezit 
zijn van particuliere eigenaren. Wij gaan nu exact in beeld brengen, wie die eigenaren zijn, zo-
dat wij hun medewerking kunnen vragen om het klompenpad over hun terrein te laten lopen. 
Het overleg met eigenaren zal gebeuren door en in samenwerking met de Stichting het Gelders 
Landschap. Hoe we dat precies gaan aanpakken, moet nog worden bepaald. Het kan zijn dat we 
eerst de eigenaren uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst om uitleg te geven over het 
nut en de doelstellingen van het Klompenpad.  Zo’n bijeenkomst zal op vroegst in het najaar  
plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte!! 

• Helaas is er geen enkele reactie gekomen op de oproep in de vorige Ratelaar, om het onder-
houd te verzorgen  van de 2 te plaatsen bloembakken in de Beemte. Mochten er geen vrijwilli-
gers zijn hiervoor dan kan de plaatsing niet doorgaan en  dat zou toch wel heel erg jammer 
zijn!!! 

• Op maandag 17 juni vindt er een gesprek plaats met wethouder Stuker en zijn ambtenaren 
over het project “Wonen in Dorpen” Elk dorp krijgt de gelegenheid haar woonwensen kenbaar 
te maken. Dus ook Beemte-Broekland. De  Buurt en  Belangenvereniging zal in grote lijnen 
pleiten voor verruiming van de regels ten aanzien van woningsplitsing en bijgebouwen en het 
bouwen van starterwoningen. In de volgende Ratelaar komen wij met een verslag van dit ge-
sprek en de eventuele uitkomsten. 

• Er is weer op  verzoek van de Buurt en Belangenvereniging  een snelheidsmeting geweest op de 
Beemterweg en de Broeklanderweg. Helaas moeten wij constateren dat er op beide wegen nog 
steeds te hard en ook veel te hard wordt gereden. Des te erger omdat ook het langzame ver-
keer, waaronder kinderen van deze 60 km. wegen gebruik maken. 

        De periode waarin gemeten werd, was van 1 oktober 2012 tot 15 oktober 2012. Elke dag van             
00.00 uur tot 23.00 uur. Op de Broeklanderweg werd 385 de snelheid van 60 km niet overtre-
den, maar in 586 keer werd er meer dan 60 km gereden, waarbij 137 keer harder dan 80 km.  
De pieken van het te hard rijden lagen vooral tussen 07.00 uur tot 09.00 uur en 16.00 uur tot 
18.00 uur 

        Op de Beemterweg, gemeten in dezelfde periode als op de Broeklanderweg, werd 445 x de 
snelheid tot 60 km aangehouden en 596 x harder dan de toegestane 60  km. Waarvan 89x har-
der dan 80 km. 

        Het lijkt ons dat genoemde cijfers genoeg zeggen over het feit dat erop de twee wegen veel te 
vanen veel te hard wordt gereden. Wij blijven als Buurt en belangenvereniging hier tegen strij-
den en zullen de gemeente blijven vragen om regelmatig de snelheid te blijven meten. Ook de 
politie zullen wij vragen om snelheidscontroles uit te voeren. 

• Er is deelgenomen aan het overleg om het Jeugd en  Jongerenwerk in Beemte-Broekland  en 
Wenum- Wiesel nieuw leven in te blazen. Het ligt in de bedoeling om een jeugdproject te star-
ten in samenwerking met de PCBO scholen in Beemte-Broekland en Wenum-Wiesel. Daarnaast  
is er een projectplan geschreven dat als basis zal dienen om subsidie aan te vragen, waarbij 
een professionele kracht kan worden betaald,die het Jeugd en Jongerenwerk op de langere ter-
mijn gestalte moet geven. 

 
Jan Vegter 
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Wilhelminakerk opent haar deurenWilhelminakerk opent haar deurenWilhelminakerk opent haar deuren   
 
In ‘t kader van het project “Zomerzon” zijn de Apeldoornse kerken gevraagd om in de zomer hun deu-
ren te openen. 
De Wilhelminakerk wil daar graag gehoor aan geven. Ze vindt het belangrijk dat de kerk een ontmoe-
tingsplaats kan zijn.  
Drie woensdagmiddagen is de kerk dus voor iedereen  open van 13.00 tot 16.00 uur. Dan is de kerk te 
bezichtigen en wordt er o.a. uitleg gegeven over de thema’s die in de kerkramen zijn verwerkt. Er is de 
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
Het kerkorgel is van historische waarde. Het is een zogenaamd  “Bätz-Witte” orgel. Dit orgel staat op de 
monumentenlijst en er wordt uitleg over gegeven. Het orgel wordt tijdens de openingsuren bespeeld. 
Koffie en thee staan klaar alsook frisdranken en voor de kinderen liggen er kleurplaten. 
Er is een fietsroute, waarmee u de prachtige landelijke omgeving van Beemte-Broekland kunt ontdek-
ken. 
Al met al de moeite waard om op 17 juli, 31 juli of 14 augustus eens bij de Wilhelminakerk binnen te 
lopen.  
 

Namens de Kerkenraad , 
 
Nellie van Lohuizen 
Truus Vegter 

 
OPROEP 

 

De Nierstichting is dringend op zoek naar collectanten in  
Beemte-Broekland. De collecte is van  

16 t/m 21 september. 
Voor interesse kunt u bellen met Aysun 055-5790370 
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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 

 
 

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 

Openingstijd
en winkel 

ma. t/
m  vr. 8

.30-12.00 

uur 

Zat. 8
.30 -16.00 uur 

  

 
Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 
Tel  : 055-3231276 
Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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Het weer in de  Beemte...  

Powered by 

willem@beemte.nl 

Weerspreuk van de maand: 
 

Blaast de wind in juni uit de noordkant, dan waait het koren van het land 

Nader verklaard 
Onweer 
Wanneer onweer wordt verwacht moet altijd rekening worden gehouden met een kans op 
lokaal heftig weer, zoals windstoten, zware regen of hagel. Hoe groot die kansen zijn wordt 
in de weersverwachtingen verwoord. Hoe zwaar de buien worden is in de regel pas kort te-
voren vast te stellen. 
Het geluid van de donder legt in drie seconden een afstand van ongeveer 1 kilometer af. Als de donder-
klap binnen 10 seconden na de bliksem volgt is het onweer gevaarlijk dichtbij  

Zware onweersbuien zijn meestal het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden, zoals 
grote temperatuurverschillen, vochtige lucht en een sterke wind op grote hoogte in de atmosfeer. Bo-
vendien hangt de intensiteit van het onweer af van het tijdstip van de dag waarop de buien passeren. 
In de zomerperiode is de kans op zware buien in de avond en het begin van de nacht in het algemeen 
het grootst. 
 
De activiteit van de buien kan lokaal verschillen. De buien kunnen zich beperken tot een deel van het 
land, maar kunnen zich ook groeperen tot een actieve buienlijn of een buiengebied dat over een groter 
deel van het land trekt. 
 
Op de ene plaats kunnen tientallen millimeters regen vallen, terwijl het op enkele kilometers afstand 
droog blijft. Ook windstoten en hagel kunnen heel plaatselijk optreden en op de ene plaats heftiger zijn 
dan elders. 
 
Uit de tijd tussen bliksem en donder is af te leiden of het onweer in de buurt is. Het geluid legt in drie 
seconden een afstand van ongeveer 1 kilometer af. Als de donderklap binnen 10 seconden na de blik-
semontlading volgt is het onweer gevaarlijk dichtbij.  

6-06-2013  eerste zomerse dag een feit, de eerste dag van juni 
boven de 25C 

 
De eerste (landelijk) zomerse dag van 2013 is eindelijk een feit. Op donderdag 6 juni om 
16:30 uur doorbrak het kwik in de thermometer van MeteoBeemte de grens van 25 graden 
en daarmee is aan het criterium voor een zomerse dag officieel voldaan.  
Het feit dat dit pas diep in juni gebeurt, is bijzonder, maar ook weer niet zo bijzonder als 
het op het eerste gezicht lijkt. 
Sinds het begin van de metingen in 1901 is het 13 keer voorgekomen dat de eerste lande-
lijk zomerse dag (met dus in De Bilt 25 graden of meer) nog later viel. Dat gebeurde niet 

alleen in het verre verleden, maar ook in relatief recente jaren als 2004, 1994 en 1991. Uit dat laatste jaar stamt ook 
het record: pas op 2 juli werd toen de eerste zomerse dag genoteerd. 
 

MeteoBeemte wenst een ieder een mooie en zonnige vakantie. 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Mei 
 
Mei verliep bijna net zo koud als 
April, zelfs in de nacht van 23 op 
24e Mei was het op normale waar-
nemingshoogte 2.7 C, op 10 cm 
hoogte zelfs 1.7 C.  
Gemiddelde waarde in Mei is nor-
maal 13,1 C, we eindigde deze 
maand op 11,2 C !! 
 
Positieve uitschieter in tempera-
tuur was het de 6e, 24.9 C, zo-
merse waarden. 
 
De tweede helft van Mei was het 
ook bijzonder nat totaal  is er 74.4 
mm neerslag gevallen, dit is boven 
het gemiddelde 
 
De naast getoonde waarde van de 
regenidentiteit is vanwege een 
storing niet juist. 

Juli 
 

De eerste heft van juni verliep best 
warm, op dag 18 werden door ver-
schillende weerstations temperatu-
ren van 35 a 36 C voorspeld. 
Dit werd ook onmiddellijk afge-
straft met een heftige onweersbui, 
op dag 20 regende het een kleine 
10 minuten 127.3 mm in het uur. 
Dit gebeurd eens in de 10 jaar. 
 
In het totaal viel die dag 25.9 
mm in drie kwartier. 
 
Gezien de komende tijd de 
meeste mensen van een wel-
verdiende vakantie genieten is 
het te hopen dat de zomerse 
temperaturen nog weer terug 
komen. 
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             Geachte lezers 
 
 
 
Dit jaar gaan wij als Longpunt nog enkele bijeenkomsten houden in het Kristal (Zuidbroek), 
Distelvlinderlaan 200 in Apeldoorn op de donderdagmiddag aanvang 14:00 uur.  
Het Kristal is te bereiken met buslijn 8 of 9 en op het parkeerterrein zijn in de parkeergara-
ge plaatsen voor ons gereserveerd.  
 
Misschien heeft u er al eens iets over gelezen, of al eerder bezocht. Het Longpunt is een 
maandelijkse ontmoeting die het LongFonds gratis organiseert voor longpatiënten, hun om-
geving 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.   
 
Het eerstvolgende Longpunt zal op donderdag  
 
19 september   het thema is voeding en longziekten. 
17 oktober  het thema is invoering persoonlijk informatiedossier 
21 november   het thema is communiceren met hulpverleners 
19 december  bijeenkomst in kerstsfeer 
 
U wordt verzocht geen parfum, aftershave of andere geurtjes te gebruiken. Veel longpati-
ënten hebben daar last van.  
 
U bent van harte uitgenodigd en tot ziens op 19 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Werkgroep Apeldoorn 
 
Voor vragen kunt u ons bereiken op  
telefoonnummer 055- 3663603 Dinie van Dongen 
e-mailadres longpuntapeldoorn@longfonds.nl  

uitnodiging 
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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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Voorkom inbraak  
 
Your home is your castle. Natuurlijk kan je risico’s afdekken. Verzekeraars vergoeden de schade als je 
je verzekerd hebt tegen inbraak. Maar de emotionele schade blijft. Wees daarom alert op wat je vooraf 
zelf kan doen.  
• Controleer je hang en sluitwerk op defecten 
• Zorg voor inbraakwerend hang en sluitmerk voorzien van het keurmerk 
• SKG 2sterren + R 
• Sluit ramen en deuren goed af 
• Laat nooit sleutels aan de binnenkant van de deuren zitten 
• Zorg voor goede verlichting bij de toegangsdeuren 
• Houd struiken rondom de voorkant van je woning laag zodat inbrekers zich hierachter niet kunnen 
verschuilen. 
Vergeet vooral niet het douche/wc raampje, de schuur- en garagedeur etc goed af te sluiten, zowel op 
het moment dat je het huis verlaat als ‘s nachts. 
 
 

Heb je ook wel eens aan de volgende veiligheidstips gedacht? 
• Merk waardevolle voorwerpen met postcode/ huisnummer 
• Berg waardevolle items of items waar voor jou een hoge emotionele waarde aan zit altijd op in een 
kluisje of breng ze bijvoorbeeld tijdens een vakantie bij je ouders of vrienden. Dat kunnen dus ook je 
foto’s zijn op een externe harde schijf. 
• Neem foto’s van je meest kostbare bezittingen. Dat is voor jezelf prettig om op een rij te hebben 
wat je bezit en zo kan je ook naar de verzekeraar aantonen wat in je bezit is geweest (denk aan kost-
bare schilderijen, gouden horloges etc). 
Je kan behalve foto's nog veel meer vastleggen over je kunst en antiek. Hoe je te werk kan gaan heb-
ben kunstverzekeraars en -handelaren vastgelegd op een website care4art.com. 
 
 

Politiekeurmerk veilig wonen 
Met het politiekeurmerk veilig wonen is er negentig procent minder kans op inbraak. Je kan een politie
-keurmerk advies voor inbraakpreventie aanvragen. Zo krijg je een duidelijk beeld van de “zwakke 
plekken” van je huis. Het Politie-keurmerk advies kan je inwinnen bij een erkend bedrijf. Vraag vooraf 
hoeveel kosten aan het advies verbonden zijn, zodat je weet waar je aan toe bent. Wanneer je zou 
besluiten dit advies op te volgen, ontvang je een certificaat, waarmee je bij diverse verzekeraars kor-
ting kan krijgen op de premie van een inboedelverzekering. Lees meer op de website van het politie-
keurmerk 
 
 
Meer weten over de verzekeringsvormen die de bovenstaande risi-
co’s kunnen afdekken? 
Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van schade aan je woonhuis 
bijvoorbeeld als gevolg van inbraak. Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor de financiële 
gevolgen van schade aan de spullen in je huis. De inboedelverzekering biedt meestal een beperkte 
dekking voor kostbaarheden. Vaak zijn deze tot een maximumbedrag meeverzekerd. Kijk of dat be-
drag voldoende voor je is. Zo niet, dan is een kostbaarhedenverzekering nuttig. Nog een tip hierbij: 
zorg dat de opstal- en inboedelverzekering ingaat op het moment van de sleuteloverdracht 
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Diensten in de Sint Antoniuskerk in juni 2013 

Zaterdag 6 Juli Eucharistieviering  met pastor W Rekveld en het Antoniuskoor 
dit is de laatste keer dat hij  bij ons voor gaat, na afloop is er koffiedrinken  
en kunt u hem de hand schudden  
Zondag  14 juli woord en Communieviering met pastor W Vroom het koor  
Inbetween 
zondag 21 juli is er de afscheidsviering van pastor Rekveld in Twello met alle koren uit de gehele  
parochie  er is dan in onze kerk geen viering 
Zondag 28 jui Eucharistieviering met pastor H Hofstede  en samenzang 
Zaterdag 3 aug. Woord en Communieviering met pastor D Brylak en samenzang 
Zondag 11 aug Woord en Communieviering met pastor R Pragt en samenzang 
Zaterdag 17 aug. Woord en communieviering met pastor D Brylak en samenzang 
Zondag 25 aug Woord en Communieviering met pastor D Brylak en samenzang 
Zaterdag 31 aug. Is er een Vesperviering in Twello b.g.v. het 25 jarig jubileum van pastor Ivan Kantoci, 
waarbij weer alle koren uit de gehele parochie mee zullen zingen en het gehele team voorgaat, dit 
weekend is in de Antonius kerk geen viering 
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur 
en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld 
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 
 
We wensen u allen een mooie zomer en een fijne vakantie toe 
Met vriendelijke groeten, 
De Locatieraad en het parochiesecretariaat  

Datum: Tijd:     Predikant: 
 

07-07-13        09.30 uur         S.H. Muller (Avondmaal) 
14-07-13        09.30 uur          G.F.H. Kelling 

21-07-13        09.30 uur          J. van der Klis 

28-07-13        09.30 uur           H. van Vreeswijk 

04-08-13        09.30 uur          S.H. Muller (herbevestiging ambtsdragers) 
11-08-13        09.30 uur          B.J. Kruit 
18-08-13        09.30 uur          G. van Asselt 
25-08-13        09.30 uur          S.H. Muller 
01-09-13        10.00 uur          S.H. Muller (Avondmaal) 

 

Kerkdiensten in de Wilhelminakerk 
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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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Hartveilig wonen 
In de Ratelaar van juni stond informatie over hartveilig wonen. Op 6 juni hebben we weer 
met een aantal vrijwilligers uit Beemte Broekland een herhalingscursus reanimatie/AED ge-
volgd. Mocht u in onze buurtschap wonen en u kunt reanimeren en de AED bedienen, kijk 
dan eens op de site van hartveilig wonen als u wilt. Hoe meer vrijwilligers hoe beter. 
www.hartveiligwonen.nl 
Marjan van Assen. 

de maten van de klomen zoals ze op de foto staan 
de grote is maat 65 
maat 31 
maat 27 
maat 14 
4 personen wisten de grote te raden en 2 mensen hadden de kleine maat goed. 
de houtsoort voor de klomen is peppel of(populier) of wilg 
er is een attentie gegaan naar Truus Vegter, G Drost en H Schimmel 
 
Uitslag waar springt de kikker 
 
het vakjes 5 is de eerste prijs 
16 is de 2e prijs 
98 is de derde prijs 
de planten manden zijn bezorgd 
 
fijne zomer en een goede vakantie  

Uitslagen van de puzzel tijdens de dag van het Weteringsebroek  
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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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Biljartvereniging “Ons Huus’, Biljartvereniging “Ons Huus’, Biljartvereniging “Ons Huus’,    

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
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 

 
 

   stand tweede periode 2013     
                    
                 
Naam speler aantal gemiddelde punten punten hoogste hoogste te maken 
    wedstr. 1.per 2.per 2.per totaal series partij gem 3. per 
W.Bouwmeester 30 1.57 1.58 20 30 12 2.63 50 
J.Broekhuis 30 1.88 1.68 8 30 15 3.28 56 
A.Velthoen 30 1.60 1.49 14 25 11 2.50 50 
J.Bakker   30 1.52 1.58 18 35 15 3.13 50 
E.Bellert   30 1.30 1.27 12 28 13 2.00 41 
B Koller   30 1.30 1.38 22 36 10 2.16 44 
G.Wijnbergen 30 1.42 1.22 8 30 12 1.69 44 
A.Doppenberg 30 1.12 1.29 18 26 12 2.41 41 
J.v/d Heuvel 30 1.26 1.23 12 31 13 2.61 41 
H.Koller   30 1.08 1.17 22 37 9 2.00 38 
H.Kieskamp jr 30 1.09 1.20 13 21 8 2.11 38 
L Veldhuis 30 1.22 1.10 13 31 11 1.58 38 
H.Homan   30 0.92 0.87 13 31 7 1.38 33 
H.Kieskamp sr 30 0.70 0.93 12 28 7 1.38 31 
P v Voorst 30 0.72 0.90 18 32 12 1.61 31 
M v Binsbergen 30 0.84 0.94 17 29 9 1.38 31 

          
De periode kampioenen zijn:   Het gemiddelde is deze periode verdubbeld door: 

W.Bouwmeester met 20 punten       
B Koller  met 22 punten  J.Bakker        met 3.13   
H. Koller  met 22 punten  A Doppenberg met 2.41   
P.v Voorst met 18 punten  P.v Voorst met 1.61   
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