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Colofon
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 tarieven:

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
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
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
Dhr. W. Bouwmeester
Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn
Tel.: 055-3660287
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl
Mw. D. Beekman
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland
Tel.: 055-3121462

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

Kaartclub

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

2013

Dag van de Weteringse Broek

Zaterdag 25 mei

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


bedrijfsvloeren



gevelrenovatie



vloeivloeren



voegwerken



schuimvloeren



gevelreiniging



cement dekvloeren



impregneren



gyvlonvloeren



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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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

B. FIETS
VEEVOEDER KUNSTMEST
FOURAGE en
AARDAPPELHANDEL

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL

Tel:
Fax:

055-3121390
055-3122528
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie
Van de redactie,
We wonen dan wel `achteraf` zoals men zegt, maar er komen steeds meer voorzieningen in
de buurt. Zo kunt u zich vanaf nu op luxe wijze laten vervoeren in een mooie glimmende Trike.
Wie weet heeft u binnenkort een bruidspaar of jubilaris in de familie- of werkkring die u op ludieke wijze wilt verrassen.
De school licht ons in over de activiteiten waaraan de leerlingen mee doen en over weetjes van
de school.
De aankondiging van de vijftig-plus-reis staat nogmaals in deze Ratelaar. Elk jaar weer een
leuke en goed verzorgde dag voor alle 50-plussers uit de omgeving.
Lees over bovenstaande en andere onderwerpen in deze Ratelaar.
Wat een prachtige oude foto van de school was er aangeleverd voor de Ratelaar van april!
Wij als redactie zijn erg enthousiast over de aanlevering van oude foto`s die wij mogen plaatsen. Heeft u ook mooie oude foto`s die u wel wilt laten zien aan de Ratelaarlezers, laat het ons
weten. Wij kunnen de foto scannen, zodat u het origineel gewoon weer terugkrijgt.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Nanda van Welie

Verschijningsdata
2013
Week
30 Apr., 1 Mei
18

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

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
28,29 Jan

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2013 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
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week
5

Dealer van

Wenumseweg 39
7345 DE WENUM WIESEL
Winkelcentrum “Kerschoten”
Mercatorplein 34
Apeldoorn
Tel: 055-5215865
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Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

Buurt
Buurt–– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Van de bestuurstafel.
Daar er in april geen vergadering is geweest is er geen bericht “van de bestuurstafel Buurt en
Belangenvereniging Beemte-Broekland. De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 6 mei
a.s. om 19.30 uur in het Dorpshuis.

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 11

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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PCBS “Beemte”
Beste lezers van de Ratelaar,
Ook deze maand weer nieuws van PCBS ‘Beemte’.
Via de Ratelaar willen we u informeren over de gang van zaken bij ons op school. Dit
komt in plaats van de schoolkrant omdat we via de Ratelaar veel meer mensen, op
een effectievere manier, bereiken!
Op donderdag 28 maart hebben we op school stilgestaan bij de Paasviering, het was
een prachtige middag! De kinderen hebben Paasliederen gezongen en een spel uitgespeeld. De foto’s van deze paasviering kunt u zien op www.beemte.pcboapeldoorn.nl.
‘s Morgens waren ook de aller jongste kinderen van Beemte Broekland op school.
Samen hebben we eieren gezocht. Lekkere chocolade eitjes, gekleurde eieren en een
gouden ei. Het vinden van het gouden ei leverde een mooie prijs op!
In de onderbouw heeft Stijn Koldenhof het gouden ei gevonden en in de bovenbouw was dit Karsten Engel. Zij gingen
met een mooie prijs naar huis. Daarna mochten per bouw nog 3 kinderen een prijs uitzoeken omdat zij een gekleurd ei
hadden gevonden.
Woensdag 3 april stonden op alle basisscholen in Apeldoorn de deuren open voor nieuwe ouders. We zijn als team tevreden met de opkomst op deze dag!
’s Middags hebben de kinderen van groep 6/7/8 meegedaan aan het schoolvoetbal toernooi. Ze hebben ontzettend
goed hun best gedaan, de trainingen van Jan Huisman hebben goed geholpen!
De maand april staat ook in het teken van het veranderen van het schoolplein. Juf Helma en een aantal vaders hebben
een prachtig plan gemaakt dat op zaterdag 13 april van start is gegaan. Er is gestart met graafwerkzaamheden en het
opbouwen van de speeltoestellen. We houden u op de hoogte en ….. kom gerust kijken hoe het met de voortgang gaat!
In december 2012 hebben wij, als school, een geluidsinstallatie gekocht. De Buurt Belangenverenging ´Beemte Broekland´ had ons vorig jaar een mooi geldbedrag geschonken en dat geld hebben wij gebruikt voor deze geluidsinstallatie.
Geweldig!
Nu zijn we bij evenementen goed verstaanbaar en kunnen we de muziek laten horen op het plein. ´Buurt Belangenverenging´ nogmaals ontzettend bedankt!
De kinderen hebben deze maand ook hun portfolio meegekregen naar huis. Het portfolio is bedoeld om de ontwikkeling
van kinderen te laten zien en bestaat uit twee delen.
We werken met een evaluatie portfolio, dit is een rapport, en een presentatie portfolio. Dit keer kregen de kinderen hun
presentatieportfolio mee waarin zij aangeven waar ze trots op zijn. Dit kan zijn een rekentoets, omdat ze een goed cijfer
hadden, een schrijfblad, omdat alle hoofdletters gelukt waren of een mooie tekening, een foto van een bouwwerk of
puzzel. Kinderen denken hier zelf over na en vertellen de leerkracht waarom ze trots zijn en waar ze in de komende periode nog aan willen werken.
Zoals u kunt lezen, gebeurt er veel bij ons op school.
Via deze weg willen we ook alle ouders en de buurt bedanken voor hun hulp!
De belangrijke data voor onze school zijn:
30 april – 5 mei:
Meivakantie : kinderen vrij
do en vrij.9 en 10 mei:
Hemelvaart: kinderen vrij.
zo. 12 mei:
Moederdag
di. 14 mei:
Praktijkexamen verkeer
do. 16 mei:
Nieuwsbrief mei
Met vriendelijke groet,
Helma Hendriks
Directeur PCBS ‘Beemte’
055-3121377
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Buurt
Buurt–– en Belangenvereniging Beemte Broekland
Op 4 april was er de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Naast een aantal leden was de wijkmanager van de gemeente Apeldoorn aanwezig: Goos Zwanikken.
Na het behandelen van de notulen en de presentatie van het jaaroverzicht betreffende de activiteiten, werd aandacht besteed aan het financieel jaaroverzicht. Hieruit bleek dat de vereniging financieel gezond is en de kascommissie dechargeerde het bestuur.
Joop Achterkamp aftredend als voorzitter werd met waarderende woorden toegesproken voor al het
werk wat hij voor de Buurt en Belangenvereniging heeft verricht. Joop nogmaals bedankt!!
Jan Vegter werd met algemene stemmen gekozen tot voorzitter en met algemene stemmen traden
Marjan van Assen en Wim Mulder toe tot het bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen.
Jan Vegter- voorzitter
Quita Kuiper- secretaris
Gea Willemsen – vicevoorzitter
Marjan van Assen- vrijwilligerswerk
Wim Mulder- uitvoerende zaken
Helaas ontbreekt nog een penningmeester. Tot de tijd dat deze toetreedt, neemt Nelly Koenen de
financiële zaken waar, maar is geen lid van het bestuur.
Als laatste agendapunt was er de uitreiking van de prijzen van de tuinkeuring. Deze tuinkeuring
over 2012 heeft voor de laatste keer plaatsgevonden. Het bestuur is op zoek naar een alternatief en
roept de leden op om met voorstellen te komen.
Na de pauze was er weer de traditionele bingo en met een drankje en een hapje was het een goede
afsluiting van deze Algemene Jaarvergadering

Links: Afscheid van de
voormalig voorzitter van
de BBvBB Joop Achterkamp door de nieuwe
voorzitter van de vereniging Jan Vegter.

Rechts: Afscheid van de tuincommissie, die vele jaren de tuinen in Beemte Broekland keurde, door Gea Willemsen bestuurslid van de BBvBB.
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Advertentietarieven
Per jaar:
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina

€135 (18,5 bij 26 cm)
€75 (18,5 bij 12,5 cm)
€40 (9,0 bij 12,5 cm)

De Ratelaar verschijnt 10 maal per jaar.
Elke maand met uitzondering van januari en
augustus.
Hier had uw advertentie kunnen staan.

Workshop tijdens Artistieke handen.
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Workshop op fietsafstand
Deze keer weer eens workshops op fietsafstand: de afstand is 9 km. Dat is te doen op een
mooie zomerse dag!
Op 6 april opende Marjan van ArtipleZ haar gloednieuwe workshopruimte aan de Raccordementstraat 75 in Twello. Simpel te vinden: bij Baar Trucks Twello inrijden, over de Molenstraat het
spoor over en meteen na het spoor de Frans Halslaan in. Bij de kruising Raccordementstraat je
de workshopruimte achter het hoekhuis nr. 75 (recht tegenover het medisch centrum). Er is
voldoende parkeergelegenheid.
Marjan maakt hiermee bewust de overstap van hobbyist naar ondernemer, omdat dit het is
waarmee zij zich eigenlijk al lang bezig wil houden.
Materialen voor vilten en mozaïeken zijn volop aanwezig.
Mozaïeken van grof tot heel fijn. Kant en klare steentjes tot zelf te knippen materiaal.
Gewoon vilt voor bijvoorbeeld bloemstukken, wol voor droogvilten en wol voor natvilten.
En alle benodigdheden die je daarbij nodig hebt.
Er zijn doorlopende workshops waarbij je je per keer kunt aanmelden:
mozaïek voor volwassenen kosten
1x € 24,95 of 5x € 120,- incl. materiaal, koffie/thee
op dinsdag van 11.00-13.30 uur of van 19.30-22.00 uur
naaldvilten/droogvilten
kosten
1x € 17,50 of 5x € 85,- incl. materiaal, koffie/thee
op donderdag van 11.30-13.30 uur
nunovilten/natvilten
kosten 1x € 27,50 of 5x € 135,- incl. materiaal, koffie/thee
op donderdag 19.30-22.00 uur of vrijdag van 11.30-13.30 uur
kinderworkshop (6 tot 12 jaar) op woensdagmiddag kost € 5,- of 10x € 75,- incl. drinken en iets
lekkers. Op de website kan je zien wat er op die woensdag gemaakt wordt.
Verder is er open kinderatelier in de meivakantie, zomervakantie, herfstvakantie en
kerstvakantie. Hiervoor kan je je per keer aanmelden. Het kost € 7,50 per keer, elk volgend
kind per gezin krijgt 50% korting.
Tot slot zijn er speciale workshops:
ouder- en kind mozaïekworkshop
kosten voor beiden samen € 40,kinderfeestje
incl. cadeautje voor de jarige
kosten € 8,50 per persoon
bedrijfs- familie workshop
op aanvraag
Mozaïeken kan op een rechthoekige ondergrond (bijvoorbeeld een dienblad), maar ook op figuren of natuurlijk materiaal. Of werken naar eigen idee, met bijvoorbeeld een foto.
Bij het droogvilten kan je vogels en bloemen maken.
Bij het natvilten maak je een lap. Daar maak je bijvoorbeeld prachtige boekomslagen van of,
heel mooi: de bovenkant van een kussen.
In overleg is er veel mogelijk zegt Marjan, ik ben niet voor niets een startende ondernemer!
Informatie: www.artiplez.nl of mail naar info@artiplez.nl .

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 17

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 18

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 19

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 20

Voor de Jeugd
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Vijftig
Vijftig-plus
plus-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 aanhouden. 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 gedacht is aan de
inwendige mens.
Ga gewoon eens mee als u vijftig plusser bent, hoor de reactie`s van uw voorgangers!
Datum

Dinsdag 2 juli 2013

Opstapplaats

Dorpshuis Ons Huus

Vertrektijd

8.45 uur

Inclusief

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

EHBO
Kosten

-

Eindtijd

17.45 uur

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 Welie055-3231759
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K.S.A.
KOETSWERK SOFTWARE APELDOORN
v.o.f.
In– en Verkoop gebruikte auto’s

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




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

Bijzonder vervoer bij festiviteiten.
Eddie Hertgers:
Van ambulance chauffeur in Zuid-Afrika tot
aanbieder van klassiek vervoer.
Uitbater van een slijterij, het schoonmaken van gymzalen, een ambulance gereden in Zuid-Afrika,
Eddie Hertgers heeft het allemaal gedaan met veel inzet. Een mens moet immers wat omhanden
hebben en bovendien moet er brood op de plank zijn en blijven.
De ondernemingszin heeft er bij Hertgers altijd al ingezeten.
Inmiddels al weer geruime tijd met echtgenote en één van de twee zonen gevestigd aan de Broeklanderweg 53 te Beemte-Broekland.
De oudste zoon en schoondochter wonen op loopafstand en sinds kort is Eddie opa van een prachtige kleinzoon.
De laatste jaren werd de beschikbare tijd gestoken in een verhuurbedrijf van party benodigdheden
en het verhuren van stallingruimte voor caravans, campers en boten.
Inmiddels op weg naar de pensioengerechtigde leeftijd besluit Hertgers het wat rustiger aan te gaan
doen om meer tijd te krijgen voor het rijden op zijn Trike en bezoeken aan vliegveld Teuge. Zelf
heeft Eddie jarenlang aan zweefvliegen gedaan, tegenwoordig houdt hij het bij kijken.
De partyverhuur is overgedaan aan een jonge ondernemer, de caravanstalling heeft hij nog.
Het bloed kruipt echter toch waar het niet gaan kan en Eddie bedenkt wat nieuws.
Er wordt een prachtige antieke Ford aangeschaft en Eddie Hertgers biedt zijn diensten aan als
chauffeur van deze glanzende klassieker voor het rijden van bijvoorbeeld bruidsparen en jubilarissen. Dit hoopt hij nog jaren vol te kunnen houden.
Meer weten? www.hertgersapeldoorn.nl.

Eddy Hertgers voor een van zijn klassiekers.
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Kerkdiensten Wilhelminakerk
Diensten in de Wilheminakerk in mei 2013
05
09
12
19
26
02

mei
mei
mei
mei
mei
juni

10.00 uur Dienst
10.00 uur Dienst
10.00 uur Dienst
10.00 uur Dienst
10.00 uur Dienst
09.30 uur Dienst

met
met
met
met
met
met

Ds. Sj. Muller, wijkpredikant
Pastor J. van Al
Ds. Y. van Neck-Pors
Ds. Sj. Muller, wijkpredikant
Ds. B.K. Nobel - Ridderikhoff
Ds. D. Luijmes
Beemterweg 7
Beemte

Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Wilhelminakerk

Kerkdiensten Antoniuskerk

Zondag 5 mei
Zaterdag 11 mei
Zondag 19 mei
Zaterdag 25 mei

Eucharistieviering met pastor H Hofstede en het Antoniuskoor en het
Teresiakoor uit Apeldoorn
Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en Inbetween
woord en Communieviering met pastor A. Ottenschot het Antoniuskoor
woord en Communieviering met pastor W. Vroom 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.

Advertentietarieven
Per jaar:
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina

€135 (18,5 bij 26 cm)
€75 (18,5 bij 12,5 cm)
€40 (9,0 bij 12,5 cm)

De Ratelaar verschijnt 10 maal per jaar.
Elke maand met uitzondering van januari en
augustus.
Hier had uw advertentie kunnen staan.
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Activiteiten in “Ons Huus”
Talentenjacht
Op vrijdag 21 juni zal er in “Ons Huus” in Beemte Broekland een talentenjacht plaats vinden.
Iedereen die denkt te kunnen zingen kan zich hiervoor opgeven.
Aanvang: 19.00uur
De hoofdprijs is een eigen nummer CD en DVD opname.
Stap over die drempel en geef je zelf op.
De kosten bij inschrijving zijn € 10.
De inschrijving stopt op 15 mei.
Er is een deskundige juryaanwezig en het geheel zal professioneel begeleid worden
door de bekende zanger Roy Otters uit Apeldoorn.

Palinghappening
Op 1 juni a.s. vanaf 11.00 uur zal er een palingrokerij voor “Ons Huus” plaatsvinden.
Een aantal Spakenburger vissers zullen de gevangen palingen roken in vaten, dus dat wordt
smullen geblazen.

In De Buurtwinkel is nu ook vers gemalen meel uit de molen van Vordeman in Wenum Wiesel
te koop voor € 1.75 per pak.

De Ratelaar - Mei 2013 - Pagina 29

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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Zijactief de Vecht
Zoals beloofd is hier de lijst met activiteiten.
We hopen weer velen te ontmoeten op deze dagen.
Activiteitenlijst Zijactief 2013
Avond fietspuzzeltocht op woensdag 29 mei
Opgeven voor 24 mei bij:
Linda ten Have 0571-292508 linda75@hetnet.nl
Jannie v.d. Haar 055-3231764 7396pj28@hetnet.nl
Margreet Overmars 055-8430988 lmovermars@chello.nl
Marian Uenk m.uenk@dz.nl
Avondwandeling
Op woensdag 5 juni en 19 juni gaan we weer wandelen, (bij twijfel of slecht weer) kunt u contact opnemen met Janny 055-3231655 of Riet 055-3231731
5 juni vertrekken we om 18.30 uur vanaf Waterweg 14
19 juni vertrekken we vanaf Drostendijk 32
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
Dagfietstocht dinsdag 2 juli 2013
Opgeven voor vrijdag 27 juni bij :
Lies Ham: 055-3231704 lies_ham@hotmail.com
Hettie van het Erve: 055-8449083 j.vh.erve@planet.nl
Stadswandeling 2013 op 3 september opgeven tot 28 augustus bij:
Lies Ham: 055-3231704 lies_ham@hotmail.com
Hettie van het Erve: 0558449083 j.vh.erve@planet.nl
Het bestuur van Zijactief wenst u een fijne zomer toe.
Tot ziens.
Groetjes Janny

Uitslag tuinkeuring 2012
Bloementuinen;
1-H.Diks Nijbroekseweg 13.
2-J.Koldenhof Bellerstraat 10.
3-A.Bouwmeester Broeklanderweg 76.
4-J.Hendriks Kanaal Noord 430
5-H.Slijkhuis Bellerstraat 13

Punten
47
44
43,5
43
42

Groenetuinen;
1-A. Ganzevles Broeklanderweg 8
2-Mevr E. Beekman Bellerstraat 14
3-G.Hofenk Nieuwe Wetering 14
4-H. Beekman De Gaete 2
Mevr Mulder Kluinweg 2
5-J.Achterkamp Kraaienjagersweg 30
T.Kaal
Halvemaanweg 8

Punten
43
40,5
39
38
38
37
37
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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

Installatietechniek

VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN
MOET U BIJ VAN ASSEN ZIJN.

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