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Algemene 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
Talentenjacht

2013
(ons Huus)

Vrijdag 21 juni

MDBW toernooi

Zondag 30 juni

50 plus reis BBvBB

Dinsdag 2 juli

Oranjevereniging Beemte broekland

Vrijdag, 9, Zaterdag 10 en Zondag 11 augustus
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08.45 uur

B. Schipper Apeldoorn BV
x

bedrijfsvloeren

x

gevelrenovatie

x

vloeivloeren

x

voegwerken

x

schuimvloeren

x

gevelreiniging

x

cement dekvloeren

x

impregneren

x

gyvlonvloeren

x

stralen

Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte)
Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724
E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl
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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.
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Drukfouten voorbehouden.
© Copyright 2012-2013: De Ratelaar
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LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

De Adelaar b.v.,

FA. BOVENDORP
Maïs zaaien.
Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien.
Mest en mengmest verspreiden.
Inkuilen met doseerwagens.
Egaliseren en slootgraven.
Verhuur van kranen.

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

Feestje?
BEL DE BARBEQUE SPECIALIST
VAN DE VECHT EN BEEMTE BROEKLAND
Bel:

Beemterweg 25 Beemte
Tel: 055-3121314
06-52923530
BGG: 055-5211313
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie
Beste lezer,
De lente is voorbij gevlogen..... Ik heb er tenminste weinig van gezien. Gelukkig wordt de
Beemte deze maand opgefleurd met bloembakken. Dat maakt het wat zonniger!
En dan komt in juli alweer de laatste Ratelaar voor de zomervakantie! Houdt u daar rekening
mee met het insturen van kopij, want op de daarop volgende Ratelaar moet u wachten tot
september. Alle ‘zomernieuws’ dus bij de redactie inleveren op 15 juni!
Over inleveren gesproken, vraag ik uw begrip voor het volgende.
Als redactie proberen wij zo soepel mogelijk om te gaan met de sluitingsdatum voor kopij.
Maar het in elkaar passen van artikelen op een bepaald aantal pagina’s kost enig puzzelen en
tijd.
De inplanning bij de drukker is een vast gegeven. Wij zijn natuurlijk niet de enige, die drukwerk bestellen. Onze drukker werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Een dagschema even overhoop halen zit er echt niet in.
Daar is de prijs ook op aangepast.
Mocht het u niet lukken een artikel op tijd in te leveren, neem dan de 15e even contact op met
een van de redactieleden, zodat er in ieder geval iets van in de Ratelaar komt.
Want het is jammer als we anders uw nieuws missen!
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Mieke v.d. Pangaard

Verschijningsdata
2013
Week

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

2,3 Juli

27

3,4 Sep.

36

1,2 Okt.

40

29,30 Okt.

44

10,11 Dec.

50

2014
28,29 Jan

5

15 feb

7

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

Dealer van

Wenumseweg 39
7345 DE WENUM WIESEL
Winkelcentrum “Kerschoten”
Mercatorplein 34
Apeldoorn
Tel: 055-5215865

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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Oranje Vereniging Beemte Broekland

Een Koningslinde voor Koning Willem Alexander
Op 30 april 2013 is Koningin Beatrix afgetreden als Koningin en is haar
oudste zoon, Prins Willem Alexander, ingehuldigd als nieuwe Koning der
Nederlanden. Vanaf 2014 zal Koningsdag worden gevierd op 27 april, de
verjaardag van Koning Willem Alexander.
Om dit heugelijke feit te vieren heeft de Oranjevereniging Beemte Broekland in samenwerking met PCBS de Beemte vrijdag 26 april een Koningslinde gepland op het schoolplein van de basisschool.
Nadat de kinderen van PCBS de Beemte ’s morgens deel hadden genomen aan de Koningspelen, en ook nog een heuse sponsorloop volbracht
hadden, waarvan de opbrengst naar KIKA gaat, mochten ze aansluitend
helpen met het planten van de Koningslinde. Dit alles onder het toeziend
oog van vele ouders, buurtgenoten en andere belangstellenden. Ondanks
het regenachtige weer was de belangstelling groot. Na het planten van de
boom werden alle kinderen en leerkrachten beloond met een heuse
medaille.
Onder het genot van een Oranje bittertje werd het bijbehorende gedenkpaaltje onthuld door de directrice van de PCBS Beemte.
De Oranje Vereniging Beemte Broekland vierde hiermee de Abdicatie van
Koning Willem Alexander. Wie weet komt de nieuwe Koning in zijn periode als Koning der Nederlanden nog eens kijken bij de koningslinde op het
schoolplein aan de Beemterweg!

Het bestuur van de OVBB.
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Oranje Vereniging Beemte Broekland

De Commissie Volkspellen Oranje Vereniging Beemte Broekland is weer volop bezig met de
voorbereidingen voor de zeskamp 2013.
De spellen worden allemaal bedacht, uitgewerkt en uitgeprobeerd.
Dit jaar wordt het allemaal nog leuker, gezelliger en spannender.
Het bekende duo Geer en Geer zal weer aanwezig zijn om hun stem te laten horen! Na het
succes van de lange stormbaan en de Anky Anky
van Geer en Geer zijn we weer druk bezig om een
spectaculair programma samen te stellen.
Wij hopen dan ook dat veel teams zich zullen inschrijven. Natuurlijk krijgen de teamcaptains van
de teams van vorig jaar een e-mail met een uitnodiging om ook dit jaar weer deel te nemen. Aanmelden kan ook weer via de website
www.zeskampverhuur.nl. Onderaan de homepage
kunt u op inschrijven zeskamp 2013 klikken.
Op deze site kunt u o.a. ook foto’s van voorgaande
jaren vinden. Alle hoogte punten zijn op de gevoelige plaat vastgelegd. Wie zichzelf in actie wil zien
en zich alvast weer wil inleven ter voorbereiding op
het spektakel in 2013 kan hier dus een kijkje nemen.
In 2012 heeft het team “De Dalhoeve Kloet’n” het
strijdtoneel verlaten met de wisselbeker, maar nog
belangrijker met de eer. We gaan ervan uit dat zij
hun titel dit jaar fel zullen verdedigen. Uiteraard
hopen wij erop dat zij sportieve tegenstand zullen
krijgen van veel teams.
Dus geef je op en maak er samen met ons een gezellige en sportieve dag van!
De commissie Volksspelen.
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Pagina voor de jeugd
ONLINE PESTEN
Tips tegen online pesten
Heb je wel eens een berichtje gestuurd dat heel anders overkwam dan jij bedoelde? Of misschien
ben je wel eens gepest via media? Contact met elkaar via internet of de mobiele telefoon kan verkeerd gaan .Als je de ander niet ziet is het soms gemakkelijker om nare dingen te schrijven of
doen. Een onaardig berichtje via MSN, Hyves of Facebook. Of rare foto’s of filmpjes op internet
plaatsen. Het kan als grap bedoeld zijn. Maar dat kan vervelend aflopen. Voor zowel de pester als
de gepeste.

Lachen!
Plezier maken en lachen. Heerlijk! Vaak is iets grappig omdat
er wat mis gaat.
In een lachfilm speelt de acteur een rol. Ook weet de acteur
dat hij of zij gefilmd wordt. De grappen zijn vooraf bedacht.
Ook over berichten of beelden op tv of in de krant is heel
goed nagedacht.

Grappige valpartij
Met privé-filmpjes op internet is dat nog wel eens anders. Stel
je filmt toevallig dat iemand valt. Dat kan er grappig uitzien!
Het filmpje wil je delen om andere mensen mee te laten lachen. Maar vindt degene die je gefilmd hebt het ook leuk? Zo
leuk dat iedereen zijn of haar valpartij mag zien?

Grap of pesterij?
Wat voor de één grappig is, kan voor de ander als pesten voelen. Waar ligt de grens? Iemand die op de foto of film te zien
is bepaalt dat. Zeker of andere mensen het mogen zien. Wil je
het filmpje op internet zetten? Dan moet je de persoon die jij
gefilmd hebt vragen of dat mag.

Leuk of niet leuk?
Neem de proef op de som. Bewerk elkaars foto en bespreek
daarna wat grappig is en wat niet.

Digitaal pesten
Iemand op internet voor gek zetten heet ook wel digitaal pesten. Dat kan met foto’s en filmpjes.
Maar ook door nare teksten over iemand op internet te zetten. Of vervelende berichtjes te sturen
naar iemand.
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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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Concert Apeldoorns Vocaal Ensemble
Concert Apeldoorns Vocaal Ensemble en de Koorschool Arnhem.
Op zaterdag 8 juni geeft het Apeldoorns Vocaal Ensemble in combinatie met de Koorschool
Arnhem een bijzonder concert wat u niet wilt missen. Het belooft een bijzonder concert te worden
want het is in deze vorm nog niet eerder uitgevoerd. De combinatie met verschillende kunsten in de
vorm van muziek, beeld, dichtkunst en declamatie zijn een aantrekkelijke primeur. Er spelen ook enkele leerkrachten mee van het PCBO Apeldoorn.
Toelichting op het concert.
La Barca is een madrigaalkomedie uit
1605 gaat over een over een boottocht
op de rivier de Brenta, tussen Padua en
Venetië, waar de Venetiaanse kooplieden
hun luxueuze villa’s lieten bouwen. Er
was een levendige scheepvaart op de
Brenta en de componist Banchieri schildert op humoristische wijze een bont gezelschap, dat zich tijdens de lange tocht
vermaakt met de geneugten des levens.
Een madrigaalkomedie is opgebouwd
rond een vast thema en vaste personages en was bedoeld voor de lange avonden in de suites van de adel. Vrolijke,
satirische en ernstige stukken wisselen
elkaar af. De teksten zitten boordevol
grappen en woordspelingen over de verschillende types. Het is een volkse opvoering van het leven in de 17de eeuw.
Een soort social media van die tijd. Het
Apeldoorns Vocaal Ensemble zal van deze komedie met begeleiding van clavecimbel, een semi-scenische opvoering
geven onder regie van een tweetal theaterdocenten en met afwisseling van gedichten die speciaal bij dit stuk geschreven zijn door Gerrit Komrij.Daarnaast zal
samen met de Koorschool Arnhem een
uitvoering gegeven worden van delen
van Carnival, een bewerking van het
overbekende Carnaval der dieren van
Saint-Saens. Schilderijen, door diezelfde
kinderen gemaakt, zullen de muziek van
de verschillende dieren ondersteunen.
We kijken er erg naar uit om u te laten
genieten van muzikale inspiratie en plezier van zowel kinderen als volwassenen in samenwerking
met elkaar. Uiteraard zingen de kinderen ook nog een eigen programma onder meesterlijke begeleiding van Marco Braam aan de piano. Een concert dat u niet mag missen, maar al helemaal uw kinderen en kleinkinderen niet. Het concert is vooral geschikt voor de leeftijdsgroepen van de basisschool,
groep 3 t/m 8 en duurt ongeveer 60 tot 75 minuten.
Van harte aanbevolen:
Zaterdag 8 juni om 15.30 uur in de Julianakerk in Apeldoorn.
Zaterdag 1 juni 15.30 uur in Arnhem, Diaconessenkerk,G.A. van Nispenstraat 139 Arnhem
Kaarten à € 10 aan de zaal, bij leden en bij VVV Apeldoorn, boekhandel Nawijn&Polak.
Info en voorverkoop: www.apeldoornsvocaalensemble.nl
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Leuke uitjes,tuinen en ander zomergoed
Allereerst een fietstip in de buurt:
Vanaf 19 mei is er op zondag van 12.00-17.00 uur een leuke fietstocht in de vorm van een rondje van
Atelier de Kippenschuur naar Koffie- en Theeschenkerij Galerie Kleinvoorde en weer terug. De fietstocht
is heen 9,6 km en terug 9,5 km.
Kijk voor informatie en route op www.atelierdekippenschuur.nl of op facebook bij Galerie Kleinvoorde.
Atelier de Kippenschuur is op 9 en 16 juni gesloten, kijk voor de laatste informatie dus altijd even op de
website of facebook!

Kwekerij, pluktuin en eenjarigen Van der Velde:
Alsmaar langs het Kanaal, tot je de Borchgraverweg in Heerde tegenkomt. Op nr. 3a zit Van der Velde.
In de pluktuin kan je zelf je bloemen uitkiezen en plukken voor een prachtig boeket.
De pluktuin is geopend vanaf de laatste zaterdag in juni. Er is een overdekt terras waar je koffie kunt
drinken en kan genieten van het uitzicht op de pluktuin.
Voor plukkers is de toegang gratis, voor niet-plukkers € 1,50 .
Sinds 2011 is er een show tuin aangelegd met alle soorten Fuchsia’s uit
het assortiment. Zo kan je ze goed bekijken!
De kwekerij is bekend om het grote assortiment bekende en bijzondere
eenjarigen.
Deze worden in eigen kwekerij opgekweekt.
Sinds 2008 heeft men de bijzondere collectie Fuchsia’s en Pelargoniums overgenomen van kwekerij Spek. Ze worden dan ook de
Spek Fuchsia’s genoemd. Stekken zijn tevens via de website te bestellen en kunnen thuisbezorgd worden.
Daar kunt u ook informatie vinden voor groepsactiviteiten.
Openingstijden:
maart t/m juni van maandag t/m zaterdag 9.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur,
juli t/m oktober op woensdag en donderdag van 9.00-12.00 en op
vrijdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur. Info en bestellen : info@kwekerijvandervelde.nl
Er is een plantenshow met diverse presentaties op; woensdag t/m zaterdag 4 t/m 7 september en
woensdag t/m zaterdag 11 t/m 14 september van 9.00-17.00 uur.
Entree € 4,25 inclusief koffie of thee.

Uitjes in juni:
Wings, Wheels & Goggles in Teuge, 8 en 9
juni:
Bij het vliegveld strijden 55 teams met vooroorlogse sportauto’s en klassieke voertuigen in een unieke rally, over
land en in de lucht. Te volgen op het vliegveld.
Info www.wingswheelsgoggles.nl

Culturele pleinmarkt bij Orpheus, Apeldoorn, 9 juni:
Van 10-17 uur vindt de 44e Culturele Pleinmarkt plaats,
waarbij amateurkunst onder de aandacht wordt gebracht
met meer dan 100 kramen, op 3 muziekpodia en in een theatertent. Info www.culturelepleinmarkt.nl

Boekenfestijn-Americahal, 20 t/m 23 juni:
Snuffelen tussen 1 miljoen boeken. Oude en nieuwe boeken, Nederlandse en Engelse romans, strips,
kinder-, kook-, reis-, geschiedenis-, studieboeken en hobbyartikelen.
Toegang en parkeren is gratis. Openingstijden donderdag t/m zaterdag van 10-21 uur, zondag van1018 uur. Info www.americahal.nl
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Zondagschool Beemte 1940
Hier een foto van de Zondagsschool Beemte- Broekland en een gedeelte van Wenum in de jaren veertig bij een bezoek aan Schiphol.
Ik zal trachten de namen te achterhalen. Degene die ik ken zal ik vermelden b.v. Achteraan Willem
Hulleman (leider) -Aartje Schipper- Netta Wijngaards – Drikus van Lohuizen – Henk Kleiboer – Jaap
van de Bremen – Piet Bakker – Mevr. Hulleman – Harm van Assen – Harm van de Haar (leider) en
Peter Brouwer (leider) Middelste rij : Wim Pas – Els van Olst – Dinie Hemeltjen – Gerrie Veldhuis –
Jannie Veldhuis – Mientje Zonneberg – Gerrie Jansen – Fennie Bellert –Tiemen Schipper? – Reinder
Slijkhuis – Herman van Lohuizen – Henk Boon – Henk Kloezeman – Henk van de Haar – Ab van Lohuizen Gerrie uit den Bogaard – Mevr. Brouwer – Dirk Hemeltjen – Henk Beekman – Mina Mensink – en
mijn Persoontje. Onderste rij : Wulf Roersen – Reier Lankhorst – Jan van Voorst – Hendrik Zonneberg
– Johan Jansen – Aart Roersen – Berend van Voorst – Derk Mensink – Aalt van de Haar – Lien van
Olst? – Dinie Kaal en Anton Bakker.
Ab Veldwijk
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Avloh Constructies
Lage Brink 77
7317 BD Apeldoorn
Tel: 055-5225496
info.avloh@hetnet.nl
www.avlohconstructies.nl

Voor al uw:
RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen
Las– en constructiewerkzaamheden
Machinebouw en plaatwerk
Complete hallenbouw
Tuinhekwerk

VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN
MOET U BIJ VAN ASSEN ZIJN.
Zoden bemesten met 10.000 litertank.

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

Sir Francis Beaufort
Schaal van Beaufort
Sir Francis Beaufort was Engels admiraal van
1774 - 1857. In 1805 ontwikkelde hij een schattingsmethode van de
windsnelheid aan de hand van gedragingen van met zeilen getuigde
oorlogschepen. In 1874 werd de Beaufortschaal internationaal aanvaard voor gebruik in de meteorologie. In de loop der jaren werden
aan de onderscheiden windkrachten bijbehorende snelheidsequivalenten toegevoegd. Weer later werd deze schaal aangepast door anderen
zodat met gemiddelde windsnelheid kan worden gewerkt. De gemiddelde windsnelheid betreft een zgn. tienminutengemiddelde, gemeten
op een hoogte van 10 meter boven open terrein. Windvlagen of windstoten blijven met nadruk buitenbeschouwing. De schaal bestaat uit
de windkrachten, oplopend van 0 tot 12, de benaming van die windkrachten, windsnelheden en beschrijvingen van de uitwerking op zee
en boven land zodat er nu aan de hand van de beschrijvingen een
grove schatting te maken is van de gemiddelde windsnelheid

Kringloop van het water
Van alle hemellichamen staat de maan het dichts bij de aarde.
Toch ziet de maan er heel anders uit. Dat komt onder andere
omdat er op de maan geen water is. De maan ziet er ook altijd hetzelfde uit, want landschap verandert vooral door stromend water. Op aarde is wel stromend water, en dat kun je
goed zien: het heeft gezorgd voor de meest fantastische landschappen. Bijna al het water op aarde zit in de zeeën en oceanen. 2 % is bevroren - is dus sneeuw en ijs - en 1 % is onderweg. Het is onderweg door de lucht: als regen en waterdamp
óf het stroomt door de grond, in meren en rivieren. Water is
dus continu op reis, en die reis verandert ons landschap. Soms
langzaam, en soms snel. De reis die het water maakt noemen
we de kringloop van het water. Maar hoe gaat die kringloop
eigenlijk? Eerst verdampt water. Water uit zee bijvoorbeeld.
Hoe warmer de lucht boven zee, hoe meer water er verdampt.
De waterdamp stijgt op en terwijl die stijgt, koelt hij weer af. Door die afkoeling verandert de damp in kleine druppeltjes het condenseert - en die druppeltjes vormen samen een wolk. De wind blaast de wolken het land in. De wolken gaan
langs de helling omhoog en koelen af totdat er zóveel druppels in de wolk zitten dat ze eruit vallen. Het regent. Of het
sneeuwt natuurlijk, als het erg koud is. Een deel van de regen en de sneeuw zakt in de grond of blijft liggen, maar het
meeste komt terecht in de rivieren. En die rivieren brengen het water weer naar zee. En bij zee zijn we weer terug bij het
begin - van de kringloop van het water.

Weerspreuk van de maand:
Blaast de wind in juni uit de noordkant, dan waait het koren van het land
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

APRIL
Het weer in April 2013 verliep
koud, het langjarige gemiddelde is
9.2C en in de Beemte was dit
8,1C, ruim een graad te weinig.
Dit lage gemiddelde komt in
hoofdzaak door de koude nachten,
11 nachten met nachtvorst.
Uitschieter in temperatuur was het
de 25e, 23C gemeten, zomer dus.
Wel verliep de maand erg droog,
42.3 mm gemiddeld en bij ons
was dat 21.7 mm, 20,6 mm te
weinig.
Wel verliep de maand erg zonnig173.6 uur normaal en in de
Beemte was dit 218.6 uur.

Mei
Mei verliep bijna net zo koud als
April, zelfs in de nacht van 23 op
24e Mei was het op normale waarnemingshoogte 2.7 C, op 10 cm
hoogte zelfs 1.7 C.
Gemiddelde waarde in Mei is normaal 13,1 C, op dit moment zitten
we op 10,7 C !!
Positieve uitschieter in temperatuur
was het de 6e, 24.9 C, zomerse
waarden.
De tweede helft van Mei was het
ook bijzonder nat totaal is er (tm.
24e) 53 mm neerslag gevallen.
Laten wij hopen dat wij het in Juni
iets warmer wordt
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PCBS “Beemte”




Nieuwtjes uit groep 1 2 en 3
Wat hebben we
een mooie meivakantie gehad.
Het werd eindelijk mooi weer
en er waren
veel feesten om
te vieren.
We vierden het
Bevrijdingsboomfeest,
daarbij hebben
we om de boom
gedanst en deden spelletjes.
We hadden ook groot feest omdat we een nieuwe
koning en koningin kregen. We speelden dat we
zelf ook een koning en koningin waren en gingen ons verkleden.”Een kroontje voor prinsje Alexander”is een boekje hoe je kunt leren om een koning te worden.
We hebben een prachtige kroon gemaakt en zongen ”Lang leve de koning, hiep hiep hoera!”
Op school deden we de koningsspelen, en we liepen heel veel rondjes om de school. Daar kregen we
geld voor. De opbrengst daarvan gaat naar zieke
kinderen van het Kika kinderfonds.
Nu is de vakantie voorbij en werken we voor Moederdag, het cadeautje wat we maken blijft geheim.
Ons schoolplein is ook helemaal nieuwe geworden,
dat hebben de papa’s zelf gedaan, met een glijbaan
en een nieuwe zandbak.

Na alle vrije dagen gaan we spelen en
werken over een lief Indiaantje, hij heet
Indi.
We hebben er nu al zin in.
De kinderen uit groep 3 lezen nu al zelf
een boek en kunne hele moeilijke sommen maken en zelfs al splitsen. Wat
leren we toch veel bij ons op school!
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K.S.A.
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN
v.o.f.
SOFTWARE VOOR MIDDEN– EN KLEINBEDRIJF
zoals:

voordelen:

FAKTUREREN
BOEKHOUDING
ADRESSEN
LABELS ENZ.

EENVOUDIGE BEDIENING
OP MAAT GEMAAKT NAAR
UW EIGEN WENSEN
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
x
x
x

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
:
Mob :
Fax :
E-mail:
I-net :
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055-3120326
06-20517022
055-3120327
info@vos-autos.nl
www.vos-autos.nl

PCBS “Beemte”
Koningsdag is leuk
Rook daarom geen peuk
Een dag vol gezelligheid
Dat geeft ons geen spijt.
Samen het Wilhelmus zingen
Dus even niet pingen!
Even naar Den Haag
Dat is echt geen geplaag.
Lekker thuis voor de buis
Je krijgt echt geen luis
Myrna Schimmel


Met dit originele gedicht won Myrna de ‘Koningsgedichtenwedstrijd’ van het PCBO.
We hebben met groep 5,6,7,8 meegedaan en alle prachtige gedichten aangeboden met een echte Koninklijke boekrol.
Prinses Maxima kwam de prijs uitreiken, op de dag van de Koningsspelen: een boek om nog beter te
gaan rijmen. Dat heeft Myrna eigenlijk niet meer nodig J
Nogmaals van harte gefeliciteerd!
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Diensten in de Wilheminakerk in juni 2013

Zondag 02-06-13

9.30 uur D. Luijmes (Putten)

Zondag 09-06-13

09.30 uur J.C. Borst

Zondag 16-06-13

09.30 uur A.J. Al - van Holst

Zondag 23-06-13

09.30 uur Tsj. Zuidema (Harderwijk)

Zondag 30-06-13

09.30 uur L.C. Kraan

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Wilhelminakerk

Diensten in de Sint Antoniuskerk in juni 2013

Zondag 2 juni Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor
Zaterdag 8 juni Eucharistieviering met pastor W Rekveld en het koor Inbetween
Zondag 16 juni Woord en Communieviering met pastor W Vroom en het Antoniuskoor
Zaterdag 22 juni woord en Communieviering met pastor I. Kantoci en het Antonius koor
Zondag 30 juni Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur
en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
De Locatieraad en het parochiesecretariaat
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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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Buurt Belangenvereniging Beemte-Broekland
VAN DE BESTUURSTAFEL
Op 6 mei heeft het bestuur voor de eerste keer in haar nieuwe samenstelling vergaderd.
Er werd stil gestaan bij de Algemene Ledenvergadering en er werd met tevredenheid op terug gekeken. Wel is het jammer dat er er zo weinig leden op afkomen. Niet te na gesproken trouwens van
die trouwe leden, die elk jaar naar de Algemene Ledenvergadering komen. Maar onze doelstelling is
om volgend jaar meer leden naar de Algemene Ledenvergadering te krijgen.
Wij hopen dat te bewerkstelligen om een die avond een thema in te brengen, die veel mensen zal
interesseren.
De voorbereiding voor de aanleg van een klompenpad zijn gestart. Er is een werkgroepje dat zich
daar mee bezig houdt. Financieel is e.e.a. rond . De voorbereiding en aanleg zijn in samenwerking
met de gemeente Apeldoorn, Stichting Gelders Landschap en het Waterschap. Gelijktijdig wordt ook
in Wenum Wiesel een Klompenpad aangelegd. Daarmee zal nauw worden samengewerkt. Het is de
bedoeling dat beide Klompenpaden op elkaar aansluiten. Als het concept van het klompenpad Beemte-Broekland gereed is zal er een informatieavond worden gehouden. Dat zal in de Ratelaar worden
aangekondigd.
Er is deelgenomen aan een workshop over woningbouw in de Apeldoornse dorpen. Gedurende twee
avonden is er soms stevig gediscussieerd over de noodzaak voor woningbouw in de dorpen en andere woonvormen, bijvoorbeeld het splitsen van boerderijen. Ook de BB-BB is daarbij aanwezig geweest. Het resultaat is dat de gemeente Appeldoorn nu afzonderlijk met de dorpen om tafel gaat zitten om de woningwensen te concretiseren. Ook Beemte-Broekland krijgt daarvoor een uitnodiging.
Als er nader nieuws is zullen we dat in de Ratelaar publiceren.
De bloembakken die voor verfraaiing moeten zorgen in de kern Beemte zullen in juni gereed en geplaatst worden. Wij zoeken nog mensen die de bloembakken ( 2 stuks) bij willen houden.
Het zou jammer zijn als we ze niet kunnen plaatsen omdat niemand de zorg ervoor nemen opgeven
bij Jan Vegter, 055-5418067.
Er is een oriënterend gesprek geweest met het moderamen ( dagelijks bestuur) van de Wilhelminakerk. Uitgangspunt is, in hoeverre kunnen we elkaar versterken. Het jeugd en jongerenwerk is daarbij een speerpunt.
Op zaterdag 25 mei, is er de opendag in kader van de Weteringse Broek. U zult inmiddels vast de
fietspaden zijn tegenkomen die her en der in het landschap zijn aangelegd en de beplanting die is
aangebracht en de natuurvriendelijke oevers die langs de Wetering zijn gecreëerd. Dat willen we
vieren op 25 mei. We zijn de gemeente Voorst en Apeldoorn, het Waterschap, Buurt en Belangenvereniging Beemte-Broekland, De Vecht en de Dorpsraad Teuge. Hiervoor worden er op de Drentse
Driehoek aan de Lochemse straat allerlei kramen opgezet en zijn er fiets- en wandeltochten uitgezet.
Jan Vegter
voorzitter
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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

Seniorensoos
In april hebben we een fotoquiz gehouden op de soos.
We waren foto’s wezen maken in de “Schure’’ van Tiemen Schipper.
Hij heeft daar allemaal spulletjes van vroeger,van schietlood,spijkertrekker,moffen tot rouwbroche.
Allemaal dingen van vroeger.
Van die foto’s hebben we een quiz gemaakt.
Na de pauze hadden we andere fotovragen.
Van de afbeeldingen ons zelf ,die hadden we helemaal verknipt en door elkaar opgeplakt.
Het was nog niet zo gemakkelijk om iedereen te herkennen.
Al met al was het zo weer half vijf,tijd om naar huis te gaan.
Mei is de maand van bloemen poten.
Wij hadden als gast Piet Groters uit Twello,hij is gepensioneerd bloemist uit Twello.
Hij vertelde wat hij heeft gedaan en nog doet als bloemist.
Als een van tien vrijwilligers,allemaal bloemisten en hoveniers doen ze aan dorpsverfraaiing in Twello.
Ieder jaar plaatsen ze veel bloembakken door heel Twello en worden onderhouden door de vrijwilligers. Er zijn 300 donateur die geld inbrengen om de onkosten te vergoeden voor de dorpsverfraaiing.
Na de pauze Ging Piet ons leren hoe we bloembakken goed en mooi kunnen vullen.
Het is belangrijk om goede potgrond te gebruiken, er moet nl. RHP op staan, dat betekent dat het bemeste potgrond is.
Men moet de bloembak hiermee vullen tot 15 centimeter onder de rand,daarin de planten poten,
hangplanten liggend poten. dan de bakken verder vullen met grond .
Hij had 2 mooie bloembakken gevuld met bloemen,die hebben we later in de verloting gedaan.
Het was weer een leerzame middag,ik heb er tenminste wel wat van geleerd.
In juni hopen we weer met z’n allen bij elkaar te komen.
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xIsolatieglas
xEnkel glas
xSpiegels
xSchilderwerken

Dhr. H. Vollering

Zevenhuizenseweg 8
7322 HC Apeldoorn
Tel: 055-3600425
Fax: 055-3601838
E-mail: info@reja-glas.nl

Biljartvereniging ‘De Keu’ / ‘Ons Huus’
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Buurt Belangen Vereniging Beemte
Beemte-Broekland
50 plus reis

BBVBB

Datum

Dinsdag 2 juli 2013

Opstapplaats

Dorpshuis Ons Huus

Vertrektijd
Eindtijd

8.45 uur
17.45 uur

Inclusief

Koffie/thee met lekkernij
Bezienswaardigheden
Drie gangen diner
Bezienswaardigheden en gezelligheid
Koffie/thee met lekkernij
Drankje met hapje
Koffie/thee/brood
EHBO hele dag aanwezig

Kosten

Leden van de BBvBB
Niet leden

€ 45.00 per persoon
€ 47.50 per persoon

Als u al eerder mee bent geweest komen de vrijwilligers ook dit jaar (in juni) weer bij u aan
de deur. En natuurlijk hopen wij op veel `nieuwe`enthousiaste vijftig plussers.
Geef u dan op bij:

Annet de Haan
Nanda van Welie

055-3132314
055-3231759
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PCBS “Beemte”



We hebben weer een prachtige maand achter de rug!
Een heleboel activiteiten hebben er plaats gevonden
bij ons op school. In de vorige Ratelaar heb ik daar al
het een en ander over verteld. ‘De Koningsspelen’ waren fantastisch en ondanks de regen, hebben we allemaal een prachtige dag gehad. Op onze vernieuwde
website kunt u de foto’s daarvan bewonderen!
www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Heeft u ook al gezien hoe prachtig ons nieuwe schoolplein is geworden? U bent van harte welkom om het
in real live eens te bekijken! Wij zijn als school heel
trots op het nieuwe plein, waar veel vaders aan gewerkt hebben en gesponsord hebben. Zelfs buurtbewoners uit de Beemte wilden hun steentje wel bijdragen en hebben dat op verschillende manieren gedaan.
De kinderen genieten van alle mooie speeltoestellen
en veranderingen.
Nog maar een paar weken en dan is het al weer zomervakantie. Wij houden u op de hoogte wat er de
komende weken nog staat te gebeuren:



Datum

Activiteiten

30mei

Schoolreisgroep1t/m8

3junit/m
28juni
16juni

Toetswekenenentreetoetsgroep7

19juni

Juffendag

20juni

Schoolfotograaf

2juli

Inloopmiddagen10Ͳminutengesprekken

11juli

GroepͲ8Ͳdag

18juli

Afscheidgroep8.Wenemenafscheidvan:

PerBarmentloo
MathijsBuitenhuis
JariHendriks
LenHuisman
DylanvanLohuizen
AnoukMensink
DemiPrins
MyrnaSchimmel

Laatsteschooldagendanvakantie!

19juli

Vaderdag
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