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Beemte krijgt een 
buurtwinkel. 

 

MeteoBeemte  

weer in de lucht. 
 

 

Welkom Voorjaar 
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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 

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 

Opening Buurtwinkel Donderdag 14 maart  14.00 uur 

Jaarvergadering BBvBB Donderdag 4 april 20.00 uur 

50 plus reis BBvBB Dinsdag 2 juli 08.45 uur 



De Ratelaar - Maart 2013 - Pagina 6 
 

 

 

 

 

 

B. Schipper Apeldoorn BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

 E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl 

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 

De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden 

stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© Copyright 2012-2013: De Ratelaar 

 Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland  Pagina:  11,17 

 

 50plus reis BBvBB       Pagina:  13 
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 Western City        Pagina:  19 

 

 Schorsing LOG Beemte Vaassen     Pagina:  21 

 

 Leuke Websites        Pagina:  23 

 

 Kerkdiensten        Pagina:  25 

 

 Stagereis naar Oeganda      Pagina:  27 

 

 MeteoBeemte        Pagina:  29 

 

 Zijactief De Vecht       Pagina:  29 

 

 De Buurtwinkel in Beemte      Pagina:  30,31 
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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 maart 2013 aanleveren.   

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

Beste lezers, 

 

Het stemt de redactie van De Ratelaar tot tevredenheid dat MeteoBeemte weer in de lucht is. 

Technische problemen waren er de oorzaak van dat ze gedurende langere tijd uit de lucht was. 

Voor ons betekende dat: geen leuke weeroverzichtjes in De Ratelaar. We hebben even gepro-

beerd of de website werkt en ja hoor, weergegevens van de Beemte op het internet, toe maar. 

 

Achterin De Ratelaar een interview met Jan Steenbergen van “Ons Huus” over het opzetten 

van een buurtwinkel in de Beemte. Je moet maar lef hebben om dat te proberen en aan te 

durven, chapeau!  

 

Verder alweer de aankondiging van de 50plus reis, die ook dit jaar weer, zij het wat later, voor 

veel plezier zal gaan zorgen. De prijs gaat wel iets omhoog, maar die is tenslotte ook al jaren 

niet verhoogd, dus dat mag dan zo langzamerhand ook wel een keer, al is het altijd wel even 

slikken. 

 

De redactie wil nog even terugkomen op het lilliputterbusbordje dat langs het kanaal stond en 

vraagtekens opriep. Welnu een paar dagen later stond er een heuse bushalte, levensgevaarlijk 

weliswaar, die twee dagen later alweer verdwenen was. Er restte nog slechts wat omgewoelde 

grond. Het bleek, na enig speurwerk dat collega’s van een gevutterde buschauffeur dit alles in 

scene hadden gezet. En wij maar denken dat we een busverbinding met Vaassen kregen. ‘t Is 

toch wat te zeggen. 

 

Let u ook nog even op de agenda van de jaarvergadering van de BBvBB. Zet de datum maar 

vast in de agenda, dan vergeet u het ook niet. 

 

Voor nu: namens de redactie veel leesplezier! 

Siep Woudstra 

2013 Week 

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   

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 APRIL 2013. 

DORPSHUIS “ONS HUUS” 
AANVANG: 20.00 UUR 

 
Op bovengenoemde datum, plaats en tijdstip, vindt de algemene ledenvergadering 

plaats. 
Wij nodigen alle leden van harte uit, deze avond bij te wonen. 

De agenda voor die avond is als volgt: 

Opening 
Mededelingen en ingekomen stukken 

Notulen van de algemene jaarvergadering 2012  
Jaarverslag 

Financieel jaarverslag 
Bestuursverkiezing. 

Aftredend:  Joop Achterkamp (voorzitter), niet herkiesbaar 
    Jan Vegter, herkiesbaar als voorzitter 

Verkiezing van de nieuwe bestuursleden: Marjan van Assen en Wim Mulder. 
Rondvraag 

Prijsuitreiking Tuinkeuring 2012 
Pauze 

Na de pauze is er weer de traditionele bingo, met prachtige prijzen. 
Komt allen! 

Aangeboden jonge konijnen : 

 

Geboren 12-01-2013  

 

Super lief en mooie kleuren, worden niet erg groot . 

 

Bellen 06-20408544 

RatelaartjesRatelaartjesRatelaartjes   
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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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50plus reis BBvBB50plus reis BBvBB50plus reis BBvBB   

Ook in 2013 organiseren wij namens de BBvBB een vijftig plus reis! 

De datum is deze keer dinsdag 2 juli. Noteert u 2 juli alvast op uw kalender? 
 

Terwijl voorgaande jaren de prijzen voor een georganiseerd dagje uit behoorlijk 
zijn gestegen, elk jaar weer, mochten wij al die tijd nog dezelfde prijs voor u aan-

houden. De BBvBB betaalt altijd een stuk in de kosten mee en dat blijven zij ook 
nu weer doen, maar dit jaar moeten we wel de prijs per persoon iets verhogen 
met €2.50. Daar krijgt u op de dag natuurlijk wel een heleboel voor terug. 

 
Uiteraard hebben wij weer een erg leuke dag samen gesteld, waarbij ook volop ge-

dacht is aan de inwendige mens.  
Ga gewoon eens mee als u vijftig plusser bent, hoor de reactie`s van uw voorgan-

gers! 

 
Datum  Dinsdag 2 juli 2013 

 
Opstapplaats Dorpshuis Ons Huus 

 
Vertrektijd 8.45 uur - Eindtijd 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  EHBO aanwezig 

 
Kosten  Leden van de BBvBB € 45.00 per persoon 

   Niet leden   € 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 055-3132314 
Nanda van Welie 055-3231759  
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Ik ben geboren op Boerderij “ Klein Pothoven” aan de Beemterweg 92. Op de hoek van de Broek-

landerweg Beemterweg staat de Boerderij “Groot Pothoven” (manege pothoven) waar destijds 

net na de oorlog de Familie Wagemans woonde bestaande uit 8 broers en zusters allemaal vrij-

gezellen, in de volksmond de” Firma “ genoemd. 

Aan de kant van de Beemterweg van de woning links was een Kruidenierswinkel, die  in de jaren 

vijftig is opgeheven vermoed ik. Iedereen had daar een taak Hein en Toon deden de Boerderij,  

Ida en Roos deden de winkel, Bertha en Louise deden het huishouden en Bernard en Gerrit de 

administratie en het onderhoud van huis en haard. Omdat Gerrit in den Haag had gestudeerd en 

vanwege de oorlog naar huis moest 

werd hij aangesproken met 

“meneer Gerrit” hij droeg ook altijd 

een Hoed en had meestal een si-

gaar in de mond.  Aan de overkant 

van de Broeklanderweg  net langs 

de leigraaf stond een oude wagen-

schuur, ( ik heb daar een foto van 

bijgevoegd ) want daar stond ook 

de Brik in (een vierwielige wagen 

met een linnen kap) De schuur een 

krot kunt u hem beter noemen 

heeft vele stormen doorstaan in 

zijn tijd , hij is in de jaren tachtig 

afgebroken dacht ik. 

Verderop aan de Beemterweg 

woonde de Familie Kers Willem Aal-

tje en Annie drie vrijgezellen met 

hun moeder. Mijn Vader hielp hen 

altijd met wat werkzaamheden op 

de boerderij zoals hooien en mest 

rijden, dus kwamen ze zo af en toe 

ook  op visite want daar moest je 

goed rekening mee houden want 

om zes uur stonden ze aan de deur om tegen half negen weer naar huis te gaan want negen uur 

was het bedtijd dit moest ook wel want om vier uur was het weer opstaan. Wat wil het geval 

Opoe kreeg “verkering” met Jan Hofman ook al ver in de tachtig  hij woonde aan de Lochem-

sestraat in de Vecht en liep dan  ‘s avonds door de weilanden naar de Beemterweg. Hij was nog 

al zuinig van aard want hij brak een pepermunt in vier stukken want dan had hij er vier keer wat 

aan, wat hem de bijnaam Jan Kniep opleverde Op een avond kwam er een dichte mist opzetten 

en Jan moest naar huis maar kon haast niet zien toen is hij naar buurman Achterkamp gegaan, 

want hij wist dat zijn zoon Ben een auto had want die had een lijndienst naar Deventer. Hij klop-

te op de deur en zei tegen Ben ik kan niks zieen, waarop Ben zei ik breng je wel even naar huis, 

maar hij zal wel gedacht hebben dat gaat mooi want een paar dagen later stond hij weer aan de 

deur, waarop Ben antwoordde: “o wacht maar ik zal Taxi Jacobs wel even bellen`, die haalt jou 

wel even op, waarop hij zei “ik kan wel zieen, ik kan wel zieen” en sjokte de weg op naar huis. 

Dit gebeuren speelde zich trouwens af ongeveer midden in de jaren vijftig.  

 

Herinneringen uit mijn  jeugd in Broekland, 

                             Ab Veldwijk 

JeugdherinneringJeugdherinneringJeugdherinnering   
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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 

CompetitiesCompetitiesCompetities   

Talita van Hartskamp Kampioen. 

  

Op 15 Februari deed Talita mee aan het kampi-

oenschap marathonschaatsen in de Scheg in De-

venter. 

De wedstrijd ging over 40 ronden, het was een 

spannende strijd. 

Talita deed veel kopwerk en wist twee ronden 

voor het eind een gat van zo'n 30 meter te slaan. 

Bij de eindsprint werd dit gat nog tot 10 meter 

dicht gereden maar het was een duidelijke over-

winning voor Talita. 

Lof tijdens de huldiging omdat ze zo jong al (nu 

16) deze  wedstrijd wist te winnen.  
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BuurtBuurtBuurt–––   en Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broeklanden Belangenvereniging Beemte Broekland   
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

 

De tweede vergadering van dit jaar, ligt net achter ons en daarin stond centraal de voorbe-

reidingen voor de algemene ledenvergadering op 4 april a.s. De uitnodiging voor de leden en 

de agenda vindt u elders in de Ratelaar. 

Op 7 februari, is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de gemeente 

Apeldoorn en politie. Dit vindt 1x per jaar plaats en meestal in het najaar en gaat vooral 

over beheerzaken en openbare knelpunten. Door omstandigheden was het nu verplaats naar 

genoemde datum. Wij wachten op het gespreksverslag van de gemeente en de verwachting 

is dat wij u in de volgende Ratelaar inhoudelijk kunnen informeren over hetgeen is bespro-

ken. We hebben afgesproken om in september een buitenschouw te houden. Heeft u zaken 

die de gemeente en de politie aangaan, laat het ons weten, zodat wij dat bij hen onder de 

aandacht  kunnen brengen! De wijkagent heeft toegezegd een stuk in De Ratelaar te plaat-

sen over inbraakpreventie. 

 

Ook op 7 februari is er een gesprek geweest op het gemeentehuis over de aanleg van een 

Klompenpad in Beemte-Broekland. Dit is een al lang gekoesterde wens en het lijkt erop dat 

de voorbereiding op niet al te lange termijn kan beginnen. (voorjaar)  Het  ligt in de  bedoe-

ling dit pad aan te sluiten op het Avervoordse klompenpad, dat begint op de parkeerplaats 

van VenL in de Vecht. Samenwerking wordt gezocht met de Dorpsraad in Wenum-Wiesel 

waar ook plannen zijn om een klompenpad aan te leggen. Daarnaast zijn de gemeente Apel-

doorn en landschapsbeheer Gelderland samenwerkende partners. 

Voorbereidingen zijn in gang gezet om o.a. de kern Beemte te voorzien van bloembakken. 

De verwachting is dat deze voor de zomer kunnen worden geplaatst. 

In 2014 bestaat het koninkrijk de Nederlanden 200 jaar. De gemeente Apeldoorn en de 

Oranjevereniging willen daar de nodige aandacht aan besteden en hebben de Dorps en 

Buurtverenigingen uitgenodigd om te praten over een feestelijke deelname. Ook de Buurt en 

Belangenvereniging zal daarbij aanwezig zijn. U wordt over de voortgang op de hoogte ge-

houden. 

 

In deze internettijd is een website onontbeerlijk. Dat geldt zeker voor een Buurt en Belan-

genvereniging. Het is een speerpunt om dit jaar een website in de lucht te hebben. Graag 

doen wij een oproep om ons daarbij te helpen. Dus wie kan ons helpen met het bouwen van 

een website en we zoeken dan ook een webmaster!!!!!!!!! Opgave bij Jan Vegter, mailadres: 

vegterprzewalski@planet.nl 

  

De Buurt en Belangenvereniging kan niet functioneren, zonder de vele vrijwilligers die belan-

geloos zich inzetten voor allerlei activiteiten in Beemte-Broekland. Wij als bestuur zijn ze 

daar zeer dankbaar voor en we willen ze daarom graag een vrijwilligersavond aanbieden. 

Dat gaat gebeuren op 8 maart a.s.  

 

De volgende bestuursvergadering is op 14 maart. Aanvang 19.30 uur. Heeft u zaken die u 

met ons wilt bespreken, dan bent u van te voren van harte welkom. Contact daarover kan 

via bovengenoemd mailadres  

mailto:vegterprzewalski@planet.nl
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Western City (Beemte) 

Drive-in bioscoop in Western City. 

 

Al een aantal keren was aan Jan Steenbergen, exploitant van Ons Huus, de vraag gesteld of hij 

deze zomer weer een aantal openlucht filmvoorstellingen in de Beemte zou organiseren. 

Jan heeft daar natuurlijk over nagedacht en vroeg zich af voor welk genre film er dan dit jaar 

gekozen zou moeten worden. Hier en daar eens geïnformeerd bij de liefhebbers van de verschil-

lende categorieën films en daaruit bleek eigenlijk uit dat de voorkeur toch weer uitging naar het 

type "Western" films. 

Jan heeft toen besloten om ook dit jaar weer een “Western City” te organiseren in de Beemte. 

De vraag doet zich dan voor welke films gedraaid gaan worden. Er kunnen zo’n zestal voorstel-

lingen georganiseerd worden, dit in verband met de vergunning die aangevraagd is bij de ge-

meente Apeldoorn. 

De toegang zal gratis zijn omdat Jan er in geslaagd is een sponsor aan te trekken die bereid is 

flink in de buidel te tasten. Hierbij is hij - en dus wij ook - veel dank verschuldigd aan deze be-

kende Beemter "mecenas", hulde hiervoor! 

Jan zorgt natuurlijk voor een hapje en een drankje, dat natuurlijk wel betaald moet worden. 

 

Welke films er vertoond gaan worden, moet nog nader bepaald worden, maar als uitsmijter op 

de laatste avond van de cyclus wordt in ieder geval gedacht aan  “Once upon a time in the 

west”, een film die door de geweldige acteerprestaties en fantastische muziek nooit verveelt! 

Maar daarnaast zeker ook één of twee westerns van Clint Eastwood. 

Jan heeft ook nog een aantal andere titels op het oog, maar moet nog even uitzoeken of die 

vertoond mogen worden in verband met de rechten. 

 

In volgende Ratelaars komt meer informatie zoals data, aanvangstijden en met of zonder auto 

en/of stoel over de komende voorstellingen. 

 

Fijn dat deze succesvolle formule van vorig jaar ook in 2013 voortgezet gaat worden, dat zal 

Beemte weer op de kaart zetten! 

 

Siep Woudstra 

Scherm van een drive-in bioscoop in Amerika langs Route 66. 
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Schorsing van het LOG Beemte-Vaassen 

In de Ratelaar van februari (pag. 11) wordt kort verslag gedaan van de gang van zaken rond het LOG. 

Dit verdient een nadere toelichting. 

 

De Raad van State (R.v.St.) heeft de uitvoering van het Bestemmingsplan (Bp) Landbouwontwikke-

lingsgebied (LOG)Beemte Vaassen geschorst. Dit gebeurde vooral op basis van het Milieueffectrapport 

(MER). De rechter oordeelde dat in het MER niet is uitgegaan van de ‘maximale milieubelasting’  die 

het Bp LOG op papier mogelijk maakt. 

Gemeenten hebben de Milieuwet dus niet goed toegepast! Welke aanpak is dan wel toegepast? 

Mede op advies van het LTO is er een zgn. ‘realistisch scenario’ aangehouden. Dit hield in dat  er een 

inschatting is gemaakt van wat in de praktijk de belasting waarschijnlijk zou worden. Deze inschatting 

was allereerst gebaseerd op de beleidsbeslissing  om acht inplaatsende bedrijven met een bouwblok 

van 3 ha toe te staan en 7 uitbreidende bedrijven van 1,5 ha (de ingeschatte doorgroeiers). Naast na-

tuurlijk nog eens de ‘blijvers’ (mogelijk stoppers maar kunnen ook hervestigers en/of alsnog door-

groeiers worden). Al deze functionerende  bedrijven zijn in het Bp in hun huidige staat van bestem-

ming (huidige bouwvlak) vergund op de verbeeldingskaart. 

 Er zijn thans in het LOG 33 functionerende bedrijven waarvan 20 intensief, naast nog eens 14 grond-

gebonden rundveebedrijven. Al deze bedrijven hebben op papier dus het recht om via de omgevings-

vergunning het bedrijf uit te breiden dan wel om te schakelen (rundvee naar intensief). Zelfs burger-

woningen met mogelijkheden kunnen een omzettingsverzoek indienen.  

In het MER is echter alleen uitgegaan van de 8 inplaatsers en de 7 uitbreiders en niet van de  maxima-

le mogelijkheden  die het plan biedt. In het Bp zelf  zijn de uitbreiders  dus niet begrensd  In de prak-

tijk  kunnen er dus meer uitbreiders zijn. De gemeenten hebben er nl. voor gekozen om de groeimo-

gelijkheden pas te bepalen nadat aanvragen zijn binnengekomen. Dit betekent dat de  invulling en be-

lasting van het LOG afhankelijk wordt van de wijze waarop de uitbreidingsvoorwaarden (regels Bp) 

worden toegepast. 

Daarbij leidt deze toepassing  vaak tot passen en meten (maatwerk) teneinde de aanvraag toch te 

kunnen vergunnen. Hetgeen de onzekerheid over het LOG nog eens vergroot. 

De R. van St. heeft het MER echter niet alleen geschorst op het geen rekening houden met de  maxi-

male mogelijkheden, maar ook op de onduidelijkheid of  het toegepaste (fictieve)model voor het aan-

tal dieren wel overeen kwam met de geboden feitelijke mogelijkheden. In onze eigen berekeningen 

konden we aantonen dat het model de belasting minstens 2 à 3 keer te laag inschat. Zo werd tijdens 

de rechtszitting duidelijk dat een van de aanvragers 270.000 kippen aanvroeg i.p.v. de 100.000 uit het 

model. 

Naar onze inschatting heeft dit concrete gegeven de rechter sterk beïnvloed. 

De uitspraak van de rechter is een uitspraak in het kader van een ‘voorlopige voorziening’  door de 

Stichting  aangespannen bij de gemeente Epe. De rechter diende dus te beoordelen of het ingediende 

beroep een dusdanig ‘spoedeisend belang‘ inhield dat de uitvoering van het  LOG met directe ingang 

diende te worden stilgelegd.  

De schorsing is een goed voorteken. Er volgt echter nog een zgn. bodemprocedure waarin het beroep 

(nogmaals) in het geheel wordt beoordeeld. Daarin komt behalve het MER nog twee andere subberoe-

pen ter beoordeling aan bod t.w. geen afzonderlijk MER per deelgebied van de twee Gemeenten. En de 

onevenredige (ongelijke) belangenafweging tussen burgerbewoners en de Intensieve Veehouderij met 

daarin centraal de aanslag op de ‘leefbaarheid’ in het gebied. De drie subberoepen hangen uiteraard 

ten nauwste samen. 

Beroep tegen het Bp (onderscheiden dus van de voorlopige voorziening) is eveneens door andere par-

tijen ingediend waaronder de BBvBB. 

Op onderdelen ondersteunen de beroepen elkaar! 

Wanneer de rechter ook maar een van de beroepen of beroepsonderdelen (en met het MER is dat in 

voorlopige zin dus al gebeurd) gegrond verklaart is daarmee het hele Bp vernietigd. En dient de hele 

procedure opnieuw doorlopen te worden. 

 

Stichting Gebiedsgroep LOG en Omgeving (sglbeva@sglbeva.nl), 

namens deze, 

Johan te Woerd 
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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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www.paintingthepast.nl 

 

Deze website gaat over matte, krijtachtige muurverven, die herinneringen oproepen aan interieurs van 

Engelse landhuizen en kastelen. 

Er is ook een webshop, maar je kan ook terecht bij dealers. En dat zijn er alleen in Gelderland al 20! 

 

www.especialandmore.nl 

 

Webshop met leuke ideeën voor kinderknutselfeestjes.  De knutselpakketten kan je bij hen bestellen. 

 

www.stichtingdeverrassing.nl 

Deze stichting organiseert concerten op de Deel, in het buitengebied van Dijkershoek (bij Holten). 

Eerstvolgende concert is een pianoconcert op 10 maart. 

 

www.kraam90.nl 

Winkel voor huis en tuin aan de Beemterweg. Openingstijden donderdag en vrijdag van 13.00-18.00 

uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Op de site en in de webwinkel kan  

Je alvast rondneuzen, bijvoorbeeld bij de leuke kado artikelen! 

 

Al eerder heb ik de site www.ijslandsewol.nl  genoemd. Na 30 jaar niet meer gebreid te hebben , heb 

ik het nu zelf uitgeprobeerd en wol+patroon besteld. 

De wol is prachtig en als je een patroon in andere kleuren wilt, krijg je keurig een een staal met de 

verkrijgbare kleuren. Het patroon was in het Engels, en dat viel met al die afkortingen niet mee. Even 

een mailtje en ik ontving een lijstje met de betekenis van de afkortingen. Dat scheelt een hoop! 

Grappig is dat je de IJslandse truien in z’n geheel en zonder naden in het rond breit! 

Was even zoeken naar de juiste naalden, maar breit best wel lekker. Kijk maar naar het resultaat! 

Leuke websitesLeuke websitesLeuke websites   

http://www.paintingthepast.nl/
http://www.especialandmore.nl/
http://www.stichtingdeverrassing.nl/
http://www.kraam90.nl/
http://www.ijslandsewol.nl/
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Kerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten WilhelminakerkKerkdiensten Wilhelminakerk   

Kerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten AntoniuskerkKerkdiensten Antoniuskerk   

Beemterweg 7 
Beemte 

Kerkdiensten 
 
Zondag  3 maart Mov viering met pastor A. Ottenschot en het Antoniuskoor 

 

Zaterdag 9 maart Eucharistieviering met pastor W. Rekveld  en het koor Inbetween 
 
Zondag 17 maart Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor 
 
 Zaterdag 23 maart Woord en Communieviering met pastor Kantoci en het Antoniuskoor 
 
 Witte Donderdag viering in Twello met pastor Rekveld om 19.00 uur 

 
Goede vrijdag ie er om 18.00 uur de kruisweg met pastor D Brylak en het Antoniuskoor 
 
Paaswake is om 21.30 in Twello met het gehele Team 
 

1e paasdag 31 maart is er om 9.00 uur een viering met pastor D Brylak en het koor Inbetween na deze viering 

is er een gezamenlijk paasontbijt in de M F ruimte van de school 
 
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 de activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2013 
met vriendelijke groeten, 

de locatieraad en het parochiesecretariaat. 

Diensten in de Wilheminakerk in maart  2013 
 
03 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller  
10 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. van Asselt 

13 mrt. 19.30 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, biddag voor het gewas 
    met aansluitend een "gemeenteavond" incl. info uitbreiding. 
17 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. van Ark 
24 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. Alma, Palmzondag 
29 mrt. 19.30 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Goede Vrijdag 
05 mei 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 

Verslag drie dagen Oeganda 

 

Hallo dag 1  

Vertrek s”morgen vroeg van huis met een auto vol bagage (veel gesponsorde spulletjes) en 

om vijf uur nog een kopje koffie om wakker te blijven richting Schiphol.  

Toen de groep compleet was konden we vertrekken richting Oeganda. 

De vliegreis was goed verlopen met lekker eten waar we de eerste dagen op kunnen teren. 

De busreis welke een uur duurde door veel gaten en hobbels hebben we overleefd. 

Eenmaal aangekomen in het Guest-House 00.30 uur lokale tijd waar we ons één voor één 

moesten inschrijven en daarna onze slaapvertrekken opzochten voor de komende drie nach-

ten (slapen in stapelbedden met vangnetten). 

Nog even een biertje op het dakterras en dan slapen.  

 

Dag 2 

Heerlijk uitgeslapen en ‘s middags opgehaald door Bodaboda’s lokale mannen die een brom-

mer taxiën waar je dan met z’n drieën opzit en ons naar Kampala brachten, voor wat bood-

schappen en pinnen. 

Hierna nog even in een winkelcentrum rond kijken ,maar ook hier was het zondag dus de 

meeste winkels waren gesloten. 

Terug met de bus naar het Guest-House waar we gingen kijken bij naar een voetbalwedstrijd 

van een school (wat kunnen die rennen!!! ) 

De dag afgesloten met een maaltijd en op ons dakterras weer een biertje en een potje kaar-

ten. 

 

Dag 3  

Temperatuur is rond de 25/30 graden, niet gek. 

Op bezoek geweest bij het Jane Goodaal instructrice, voor informatie over het land enz. 

Ook naar een school voor gehandicapte kinderen, heel indrukwekkend en het doet je goed 

dat wij ze al blij konden maken met de ballonnen van de Schoenenreus (gesponsord)en 

mooie foto’s. 

Na een maaltijd van Hutspot was het alweer avond en tijd voor ons terras. 

Morgen gaan we weer verder waar het bereik met het thuisfront minder is (wat moeten we 

zonder Wifi). 

 

Dit waren de eerste indrukken van Oeganda tot nu toe, super. 

 

Volgende keer weer meer  

U kunt ons volgen:  waarbenjij.nu stageprojectoeganda 

 

Ronja van Eek 
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Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

Openingsti
jden w

inkel 

ma. t/
m  v

r. 8
.30-12.00 

uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

 
Installatietechniek 
 

  De Vecht 

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 
Tel  : 055-3231276 

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

 

 

VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ  VAN ASSEN  ZIJN. 

 

Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 

Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 

 

Loon- en grondverzet bedrijf: 

 

 

D.G. VAN ASSEN 
 

 

Oude Beemterweg 6 Beemte 

 

Tel: 055-3121315 
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Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   

Maandag 11 maart gaan de dames van de Vecht op bezoek bij de buren en wel bij 

“de Vrouwen van Nu” uit Terwolde. Eens per twee jaar is er een gezamenlijke bijeenkomst. 

Voor deze avond zal de  hr. Jos Thomasse een lezing houden genaamd:  ”Vorst aan tafel”. 

Wat kunnen we er van verwachten? 

Ik las een reactie van een vereniging uit Zwolle. Dat wil ik u doorgeven. Zo heeft u enigszins een 

idee van de voorstelling. 

 

NVvH-Zwolle 

Lieve mensen wat een middag; kun je dit wel een lezing noemen? Het werd een mengeling van ge-

schiedvertelling over Grote Mensen, zoals Karel de Grote, Koningin Juliana, Marie Antoinette en Ko-

ningin Elizabeth van Engeland en nog veel meer. Deze mensen vormden de achtergrond van grap-

pen en humoreske vertelsels! Bijvoorbeeld wat er gebeurt op en onder tafel! We hebben gescha-

terd en geschud van het lachen omdat de grappen zo dicht bij kwamen. Het is een lust voor het 

oog en oor om Jos aan het werk te zien. Boeiend vanaf de eerste minuut. 

Hier kan ik niets meer aan toevoegen behalve dan, dat we veel dames mogen begroeten  in Ter-

wolde. 

 

Let wel : Het is op maandagavond en de aanvangstijd is om 19.30 uur. 

Locatie: de Olde Schole aan de Vaassenseweg 3 te Terwolde 
Over onze vereniging kunt u informatie en foto's vinden op www.de-vecht.nl met een 

link naar Zijactief. 

 

Groetjes Janny 

In de jaren 2011 en 2012 heeft MeteoBeemte verschillende malen maandoverzichten van het weer 

in de Ratelaar gepubliceerd. Deze gegevens kwamen van een TFA weerstation en waren achteraf 

gezien niet helemaal betrouwbaar en daarom zijn wij hier ook mee gestopt. Het is niet leuk om ge-

gevens te publiceren die niet kloppen. 

 

MeteoBeemte heeft nu de beschikking over een Davis weerstation, dit station is aangesloten op het 

wereldwijde Amerikaanse WeatherLink Network. Dit is een netwerk van duizenden weerstations 

over de gehele wereld en uiterst betrouwbaar.  Vanaf half februari is het weer in de Beemte nu ook 

live te volgen via dit netwerk, zie onderstaande internet  link: 

 

http://www.weatherlink.com/user/meteobeemte/ 

 

Ook kun je op die site ook het verloop van het weer zien op de dag dat je kijkt, zie onderstaande  

kop van de site. Door daar op te klikken zie je het actuele weer overzicht  in de Beemte. De site 

wordt iedere 5 minuten ververst hierdoor dus uiterst actueel. 
My Weather | Summary | No Headers 

 

In de volgende Ratelaar zullen er weer maandelijks weeroverzichten in De Ratelaar komen, ook 

zullen wij in de komende Ratelaar meer over het  WeaterLink Network vertellen. 

 

MeteoBeemte       

willem@beemte.nl 

MeteoBeemte 

http://www.de-vecht.nl/
http://www.weatherlink.com/user/meteobeemte/
http://www.weatherlink.com/user/meteobeemte/index.php?view=main&headers=1
http://www.weatherlink.com/user/meteobeemte/index.php?view=summary&headers=1
http://www.weatherlink.com/user/meteobeemte/index.php?view=main&headers=0
mailto:willem@beemte.nl
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De Buurtwinkel in BeemteDe Buurtwinkel in BeemteDe Buurtwinkel in Beemte   

 

Mensenkinderen, wie had dat ooit durven dromen, een buurtwinkel in Beemte Broekland. In 

deze tijden van schaalvergroting kan dat toch eigenlijk niet meer. Nou, daar denken Jan en 

Mini Steenbergen, de beheerders van Dorpshuis  “Ons Huus” heel anders over, lees maar. 

 

Door de verhuizing van het Kippenhok kwam de ruimte aan de achterkant van het Dorpshuis 

beschikbaar en de vraag was: “wat gaan we daar mee doen?” 

Jan liep al langer met het plan rond om een soort winkeltje te beginnen in het Dorpshuis 

maar nu de gelegenheid er was, heeft hij meteen maar de knoop doorgehakt. Jan is tenslot-

te gewend om snelle beslissingen te nemen, wat hem door zijn verleden als organisator en 

coördinator van kermissen en aanverwante activiteiten niet vreemd is. 

Innovatief is hij ook nog, het concept van de “Indoor-kermis” staat op zijn naam; hierbij 

staat alleen het Reuzenrad buiten en de rest van de attracties bevinden zich binnen, “indoor” 

dus. 

 

Hoe ga je het opstarten aanpakken en zorg je ervoor dat het ook een blijvertje 

wordt?  

Eén ding maakt Jan onmiddellijk duidelijk: “de prijzen van de producten die er verkocht 

gaan worden, moeten concurrerend zijn, d.w.z. ongeveer op het nivo van de gemiddelde su-

permarkt. Als je de prijzen te hoog stelt, ga je niks verkopen”, zegt Jan. 

 

Hoe doe je dat in De Buurtwinkel? 

Jan heeft een overeenkomst met een grote horeca-groothandel in Apeldoorn, die de produc-

ten gaat leveren voor de buurtwinkel. Deze organisatie haalt ook weer wekelijks de produc-

ten die de houdbaarheidsdatum hebben overschreden, op en levert ze vervolgens af bij de 

Voedselbank in Apeldoorn. Altijd verse waar tegen een redelijke prijs. Een doordacht concept 

waarbij het mes aan twee kanten snijdt. 

 

Aan welke producten moeten we zoal denken? 

Het wordt een kleinschalig assortiment zoals bijvoorbeeld: groente (voorlopig blikgroente), 

koffie, thee, limonades, alcoholische dranken, diepvriesproducten enz. 

En verder vers ingevroren brood maar in de zomer zeker ook verse broodjes voor onder an-

dere de campinggasten uit de omgeving. 

Daarnaast natuurlijk ook zaken die met de persoonlijke verzorging te maken hebben. 

Jan stelt het op prijs als mensen aan hem gaan doorgeven welke speciale artikelen men ook 

graag in het winkel-assortiment zou willen zien, onder de conditie dat het allemaal wel ren-

dabel gemaakt moet kunnen worden natuurlijk. 

 

Jan filosofeert nog een beetje door en laat de woorden “Coöperatie De Beemte” vallen. 

 

Hè, wat is dat nu weer, wat stelt hij zich daar bij voor? 

Het is nog toekomstmuziek, zegt Jan, maar ik stel me zo voor dat buurtbewoners verse pro-

ducten gaan aanleveren vanuit hun eigen tuin of boomgaard of anderszins. Denk hierbij aan 

appels, peren, pruimen, noten, honing en al wat dies meer zij. Alles vers van het land en 

met liefde voortgebracht, dat is toch wat consumenten willen. 

Boerenkool en andere groentes, maar misschien ook wel ook ingemaakte zoute snijbonen, 

die je nergens meer kunt krijgen of balkenbrij of vul maar in..... 

Hij wil dit alles doen op basis van fifty-fifty, dus de helft voor de leverancier en de andere 

helft voor Jan en Mini. 

Betalen zal vooralsnog contant gaan maar op korte termijn wil Jan een pinapparaat aan-

schaffen. 

 

Ook wil hij zitjes gaan maken bij de ingang van de winkel zodat de kopers er een poosje 

kunnen gaan zitten, lekker in het zonnetje een kopje koffie drinken en even met de buur-

vrouw kletsen over de andere buurvrouw :-) 
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Jan Steenbergen voor de nog lege Buurtwinkel. 

Het moet echt een aanloopwinkel worden waar mensen graag komen, ook even voor het onder-

houden van de contacten in de buurt. Eigenlijk moet het zo zijn dat mensen bij zichzelf denken: 

“ik ben nog niet bij De Buurtwinkel geweest", op het horloge kijken en dan: "oh dat kan nog wel 

even als ik direct ga en dan zie ik “die-en-die” ook nog wel eventjes”. 

 

Nu nog even een aantal praktische zaken: 

De Buurwinkel wordt donderdag 14 maart a.s. geopend door de voorzitter van de Dorpshuis 

vereniging: “Ons Huus”, Richard Smallegoor. Dit evenement zal ’s middags om 2 uur plaatsvin-

den. Na afloop zal er een kopje koffie gedronken kunnen worden. 

Iedereen is natuurlijk van harte welkom. 

 

Openingstijden van de winkel zijn: 

Donderdag, Vrijdag en Zaterdag van 14.00 tot 18.00. 

Maar Jan gaf aan dat als je nu echt iets nodig hebt dan kun je natuurlijk altijd even bellen en 

daarna langs komen om het gewenste in ontvangst te nemen. 

 

De Redaktie van de Ratelaar ondersteunt van harte het initiatief van Jan en Mini voor een bete-

re leefbaarheid van de buurt en wenst hen daarbij:  

 

VEEL SUCCES TOE! 

 

Siep Woudstra 

De Buurtwinkel in BeemteDe Buurtwinkel in BeemteDe Buurtwinkel in Beemte   



De Ratelaar - Maart 2013 - Pagina 32 
 

 

 


