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

Groep 4,5,6 weet wel welk dier ze willen worden! 

Op 4 oktober j.l. was het echt dierendag op PCBS ‘Beemte’. 

Maaike: “Ik word een konijn, omdat ze zo schattig zijn als ze geboren 

worden!” 

Lois: “Een aap, omdat ik dan in de 

Apenheul zit en alle mensen naar mij 

kijken.” 

Thirza: “Een muis, omdat je dan heel klein bent en overal 

tussendoor kunt kruipen”.  

Stijn: : “Een hamster, want dan word ik lekker geaaid!” 

Jaycie: “Ik word een konijn, omdat die heel hard kunnen 

rennen!” 

Rijk: “Een cavia , omdat ik het geluid heel leuk vind”. 

Sem:” Een muis, dan kan ik door heel veel gaten heen.” 

Collin:” Een cavia, dan ben ik lekker klein en kan ik overal bij.’ 

Marijke: “Een paard, omdat ik dan hooi en gras kan eten.” 

Ruben:” Een hond,omdat die goed kan spelen met de kinderen’. 

Marinda: “Een groot paard, 

omdat ze verzorgd wordt 

door de mensen en snoepjes krijgt.” 

Milan: “Een mier, want die is supersterk!” 

Wibe: “Een cavia, omdat ik dan door heel veel kinderen 

geaaid word.” 

Splinter: “Ik word een haai want dan kan ik zwemmen en 

ben heel gevaarlijk”. 

Jens:” Ik word een vis, want ik hou van zwemmen”.  
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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 

ColofonColofonColofon   
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Grondverzetbedrijf  

Johnny van Assen 

 

Oude Beemterweg 6 
7341 PA Beemte Broekland 

Tel: 06-12534148 
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

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

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

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

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

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

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

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

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

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

Agenda Beemte-Broekland Activiteit 

Donderdag 21 november Longpunt, het Kristal. 

Zaterdag 30 november Sinterklaas 

Donderdag 19 december Longpunt, het Kristal 
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B. Schipper Apeldoorn BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

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

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© Copyright 2012-2013: De Ratelaar 
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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 25 november 2013 aanleveren.  

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

Beste lezers, 

 

Dit is alweer de één na laatste Ratelaar van het jaar 2013. Het begint zo langzamerhand al wat 

kouder en natter te worden buiten, dus voor we het weten zitten we ’s avonds weer heerlijk bij 

de houtkachel. Onder het genot van een lekker kopje koffie kunt u dan heerlijk de Ratelaar gaan 

lezen. 

 

Inmiddels zijn de bloembakken geplaatst, heeft u ze al zien staan? Ik vind ze erg mooi gewor-

den. Voor de makers zou ik zeggen een groot compliment!  

 

In deze Ratelaar ziet u ook nog een aantal leuke stukjes en foto’s van dierendag op school en 

verder is Sinterklaas al weer bijna in aantocht. Ook weer een leuk ingezonden stukje over de se-

niorensoos, met daarin een oproep voor nieuwe leden.  

 

Ik wens u weer veel leesplezier toe namens de redactie. 

 

 

Marjan van Assen. 

 

Omdat er nog wel eens gevraagd wordt: waar staat de naam De Ratelaar nu eigenlijk voor?, 

heb ik dat eens even opgezocht in Het Groene Woordenboek tweede editie 2005. Bij deze. 

 

 

 

Siep Woudstra 

2013 Week 

29,30 Okt. 44 

10,11 Dec. 50 

2014 week 

28,29 Jan 5 

15 feb 7 

Verschijningsdata 
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Zevenhuizenseweg 8 

7322 HC Apeldoorn 

Tel: 055-3600425 

Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 

 

Isolatieglas 
Enkel glas 
Spiegels 

Schilderwerken 
 

 

 

 

   Dhr. H. Vollering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reja-glas.nl
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Buurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte Broekland   
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

We hopen dat u ons een tijdje heeft gemist in de Ratelaar. Gelukkig viel het de redactie ook op 

en porde ons om weer van ons te laten horen. 

Door de mooie zomer stonden de activiteiten op een laag pitje, wat niet betekende dat er hele-

maal niets gebeurde, maar inmiddels draait alles weer op volle toeren en willen wij u graag deel-

genoot maken van de activiteiten van de BB-BB. 

 

 Zoals u in de vorige Ratelaar al heeft kunnen lezen, hebben wij nieuwe ledenkaarten 

ontworpen, die ook belangrijk zijn in het kader van de jaarvergadering van 2014. Met 

de ledenkaart zijn er prijzen te winnen op de jaarvergadering. Dus bewaar de kaart 

goed en kom naar de ledenvergadering die in maart 2014 wordt gehouden. 

 

 De werkgroep die het Sinterklaasfeest organiseert, is alweer druk in de weer om e.e.a. 

te organiseren. Het is fantastisch dat elk jaar er mensen hiervoor klaar staan. Bedankt 

dames!! 

 

 Het klompenpad is ook weer uit zijn zomerslaap ontwaakt. De conceptroute is klaar en 

wij hebben nu in samenwerking met de Stichting het Gelders Landsschap en de ge-

meente Apeldoorn een planning gemaakt voor de activiteiten die moeten leiden tot de 

uitvoering van de route. Ook zijn de eigenaren bekend waarover we het pad willen laten 

lopen. Deze worden de komende maanden benaderd met de vraag of zij mee willen 

werken. Zij ontvangen voor de medewerking een vergoeding. Begin 2014, verwachten 

wij u een uitnodiging te kunnen sturen om de route en alles wat daarom heen komt kij-

ken te presenteren. Dat zal zijn tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2014. 

Een actieve werkgroep heeft de regie, maar we hopen dat tijdens de uitvoering van het 

klompenpad er nog meer mensen zich beschikbaar stellen om palen te slaan, verwijs-

bordjes aan te brengen, bruggetjes aan te leggen etc. 

 

 Op 10 oktober vindt het jaarlijkse najaarsoverleg plaats met de gemeente Apeldoorn en 

de Politie. Daarin worden allerlei zaken besproken op gebied van beheer tot beleid en 

veiligheid. Dus van het snoeien van beplanting en onderhoud van straatmeubilair tot 

bestemmingsplantechnische zaken. Heeft u zaken die u de openbare ruimte en veilig-

heid aangaan, laat het ons dan weten. Behandeling hoeft niet te wachten tot een na-

jaarsoverleg, maar kunnen we ook tussentijds aanpakken. In de volgende Ratelaar zul-

len wij laten weten wat zoal is besproken en afgesproken 

  

 In het najaar 2012 en voorjaar 2013, hebben de dorpen met de gemeente Apeldoorn 

veelvuldig overleg gevoerd over het woonbeleid in de dorpen. Ook wij hebben daaraan 

deelgenomen. Als afsluiting heeft elk dorp de gelegenheid gehad haar woonwensen aan 

de verantwoordelijke wethouder en ambtenaren te presenteren. Dat is onlangs gebeurt 

en onze presentatie is met veel waardering ontvangen. Onder de titel ”wonen in het 

buitengebied” hebben we een aantal voorstellen gedaan en met de gemeente is afge-

sproken dat wij in overleg met de bewoners van Beemte-Broekland met een pilot willen 

komen. Maar u moet natuurlijk weten wat e.e.a inhoudt. Daarom zullen we in januari 

2014 u uitnodigen om wat we hebben gepresenteerd aan de gemeente ook aan u te 

presenteren en samen met u te komen tot voorstellen die moeten leiden tot een pilot op 

gebied van wonen in het buitengebied van Beemte-Broekland De exacte datum waar-

op wij de presentatie willen houden is 14 januari 2014, om 20.00 uur in het 

Dorpshuis. Noteer deze datum !! 

  

 De komende tijd zullen bestuursleden weer overleg voeren in diverse commissies en 

werkgroepen, als de Weteringse Broek, vliegveld Teuge en gemeentelijke bijeenkom-
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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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sten. 

 Zoals u wellicht in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen heeft de Raad van Staten 

het bestemmingsplan voor het LOG gebied en in het bijzonderde Milieu Effect Rap-

portage afgewezen en moeten de betrokken gemeenten Epe en Apeldoorn hun huis-

werk opnieuw maken. Ook wij hadden een bezwaarschrift ingediend, net als andere 

belangenorganisaties. Het was verheugend dat ons bezwaarschrift geheel door de 

Raad van Staten werd onderschreven. Wij wachten nu af, samen met de andere be-

langhebbenden, op de volgende stappen van de betrokken gemeenten. 

 

 B&W van Apeldoorn hebben een nieuwe verordening Dorps- en Wijkraden afgekon-

digd. Belangrijkste verandering is dat de subsidie wordt afgebouwd en dat wijken en 

dorpen die per jaar financieel meer overhouden dan het ontvangen subsidiebedrag dat 

meerbedrag moeten terugstorten naar de gemeente Apeldoorn. Elke wijk en dorp ont-
vangt per jaar een vast bedrag van € 4.000 en nog per inwoner een bedrag van € 

1,94. Beemte-Broekland heeft 997 inwoners en dat geeft een bedrag van € 1.938. In 

totaal ontvangt de BBvBB € 5.938 aan subsidie in 2014. Het bedrag per inwoner in 

2015 wordt verlaagd naar € 1.89 per inwoner. 

 

 Op 12 oktober zijn de twee door de Buurt en Belangenvereniging geschonken 

bloembakken, in het kader van hun 50-jarig jubileum, geplaatst.  Eén staat aan het 

begin van de Beemterweg net voor de Wilhelminakerk en de ander op de T splitsing 

van de Beemterweg en de Broeklanderweg. Ons bestuurslid Wim Mulder is met hulp 

van anderen druk in de weer geweest om deze bloembakken te maken en te plaatsen. 

Wim bedankt daarvoor! 

  

Wij van de Buurt en Belangenvereniging hopen dat u het een aanwinst vindt voor Beemte-

Broekland en dat de bloemen fleur mogen geven aan ons mooie gebied. 

 

Jan Vegter 

voorzitter 

Buurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte Broekland   

Spinnenweb op de hei 
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Pedicure in opleiding zoekt voeten! 

 
Ik ben Karin Teunissen en zoek voeten voor mijn opleiding, zodat ik ervaring op kan doen. 

Mijn adres is Oude Apeldoornseweg 10 in Vaassen, tel: 0653691411. 

 

Voetbehandeling maximaal 60 minuten 

 Desinfecteren voet 

 Nagels knippen 
 Eelt verwijderen  

 Nagels en eeltplekken afwerken met frees met behulp van nattechniek 

 Nagelomgeving schoonmaken. 

 Desinfecteren voet 
 Incrèmen voet 

 Eventueel likdoorns verwijderen  

 Eventueel ingroeiende nagels behandelen 

 
Het is geheel vrij blijvend, misschien is dit iets voor u, om zo kennis te maken met een 

pedicure. 

Om zo uw voeten lekker te laten te verwennen en te verzorgen. 
 

 

Groetjes Karin    
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Wij hopen dat u allen heeft genoten van het mooie zomerweer. 

We hebben volop kunnen genieten van het buiten zitten, fietsen, op vakantie gaan of heerlijk be-

zig zijn in de tuin of op het land. 

Nu begint de herfst al weer een beetje zijn trekjes te krijgen, we hebben de eerste grondvorst al 

gehad en de bladeren beginnen te vallen, maar dat brengt ook zijn gezelligheid weer mee, heerlijk 

‘s avonds de gordijnen dicht en de kachel aan. 

 

We hebben in juli met de senioren een uitstapje gemaakt, zijn met de auto naar kasteel de Can-

nenburg geweest. We hebben bij restaurant het Koetshuis heerlijk bij de vijver op het terras geze-

ten en genoten van de koffie met heerlijk appelgebak en een borrel na. 

We mochten ook de moestuin bezichtigen, de groenten en kruiden die er in stonden die gebruik-

ten ze zelf in de keuken van het restaurant. 

We hebben een gezellige middag gehad met prachtig weer. 

 

September stond in het teken van muziek. Als gasten hadden we vijf personen van de IJsselspe-

lers nl. de familie Breskens uit Diepenveen. 

Drie ervan speelden prachtig accordeon, verder vertelden ze leuke moppen en eigengemaakte ge-

dichten. 

Al met al was het een hele prachtige middag, dank je wel familie Breskens. 

  

In oktober hebben we een bingomiddag gehad, wat altijd weer spannend is wie het eerst het rijtje 

of volle kaart heeft. 

De prijzentafel was weer goed gevuld zodat niemand met lege handen naar huis ging. 

 

De volgende soosmiddag is dinsdag 5 november van half 3 tot half 5 in dorpshuis “Ons 

HUUS’’. 

We hopen toch zo dat we nog nieuwe leden erbij krijgen, het is altijd zo gezellig en het 

zou jammer zijn als de soos ophoud te bestaan. 

 

U mag gerust vrijblijvend eens een middag bij ons komen kijken!!!!!!!!!!! 

 

Dinie, Bep en Mini. 

SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

De kasteeltuin van de Cannenburg. 
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Voor al uw: 

RVS–, aluminium– en metaalbewerkingen 
Las– en constructiewerkzaamheden 

Machinebouw en plaatwerk 
Complete hallenbouw 

Tuinhekwerk  

Avloh Constructies 

Lage Brink 77 

7317 BD Apeldoorn 

Tel: 055-5225496 

info.avloh@hetnet.nl 

www.avlohconstructies.nl 

 

 

VOOR AL UW LOONWERK GROOT OF KLEIN 

MOET U BIJ VAN ASSEN ZIJN. 

 

Zoden bemesten met 10.000 litertank. 

 

Nu kunnen we ook vierkante balen persen en in 

folie wikkelen. 

 

Loon- en grondverzet bedrijf: 

 

 

D.G. VAN ASSEN 
 

 

Oude Beemterweg 6 Beemte 

 

Tel: 055-3121315 

Openingsti
jden w

inkel 

ma. t/
m vr. 8

.30-12.00 

uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

  

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 

Tel  : 055-3231276 
Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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SinterklaasfeestSinterklaasfeestSinterklaasfeest   
Dag jongens en meisjes in Beemte Broekland, de Vecht en omstreken 

 

Het is al bijna weer zo ver!  

Sint heeft met zijn zwarte piet laten weten dat hij op  

zaterdag 30 november van 10 tot 12 uur in het dorpshuis ‘Ons Huus’ in 

de Beemte komt voor een super gezellig feest! Daar wil jij toch ook bij zijn?! 

 

Iedereen van 0 tot en met 8 jaar mag komen en papa, mama en/of opa en 

oma mogen natuurlijk komen kijken. Kinderen die niet in de Beemte wonen zijn 

dus ook welkom!  

 

Waarschijnlijk hebben papa of mama dat al gedaan,  

maar anders kan je je tot uiterlijk 26 oktober opgeven via tel.nr. 06-81 

14 12 13! 

Voor meer informatie hierover kunt u ook terecht bij onderstaande mensen. 

 

We hebben er erg veel zin in en zouden het leuk vinden als jij ook kwam, dus geef je snel op! 

 

P.S. 

Zijn er nog lieve papa’s of mama’s die ons willen helpen met het lopen van de ledenlijst voor het 

sinterklaasfeest?We zouden dat enorm waarderen!  

 

Opgeven kan bij: 

Sylvy Mensink tel. 06-81 14 12 13  

 

Voor informatie kunt u ook terecht bij:  

Lisette te Have 06-5158 4982, Agnes Jansen 06-3864 8232  

Emmy Meijer 06-4600 4469 of Petra Nieuwenhuis 06-2010 7723 

De schimmel van Sinterklaas is er weer klaar voor. 
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“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte   
Wat vind jij met Kerst? 

Kerstviering 2013 Beemte en Wenum Wiesel 

  

 

Dit jaar hebben de scholen PCBS ‘Beemte’ en PCBS 

‘Prinses Beatrix’ besloten om met elkaar te zoeken naar 

een nieuwe vorm van Kerstvieren met de hele school 

(leerlingen en ouders) , met de Wilhelminakerk en met 

de mensen uit de buurt.  

Zij worden daarin ondersteund door ABRI, een organisatie voor bijbel en 

cultuur. 

  

We kennen in grote lijnen het verhaal van Kerst meestal wel. Maar welke 

betekenis heeft Kerst voor onszelf en voor ons als gemeenschap eigenlijk?  

Daar gaan we naar op zoek door middel van een voorbereidend project op 

de scholen, waarin de leerlingen gestimuleerd worden om de betekenissen 

van Kerst te zoeken aan de hand van het Bijbelverhaal, maar ook door verbinding te zoeken met 

andere vakken (taal, cultuur, geschiedenis, etc.). Bijvoorbeeld door verteltafels in de groepen, 

met boeken en voorwerpen die worden ingebracht.  

Daarnaast zal er in de Wilhelminakerk een serie van drie bijeenkomsten zijn voor ouders en/of 

gemeenteleden of belangstellenden, waarin het Kerstverhaal ook zal worden onderzocht op de 

betekenis ervan voor ons nu. 

 

Deze zoektocht zal op 18 december uitmonden in een Vieringstocht op de fiets door de Beemte 

en Wenum Wiesel, waarin de deelnemers op verschillende plekken en op verschillende manieren 

bezig zullen zijn met het Kerstverhaal.  

De deelnemers aan de bijeenkomsten in de kerk wordt bv. gevraagd tijdens de tocht hun eigen 

Kerstverhaal te vertellen n.a.v. de exploratie tijdens de bijeenkomsten. De laatste avond zal dit 

worden geoefend. 

 

Om deze Kerstfietstocht tot een succes te maken hebben we wel hulp nodig. Daarom deze op-

roepen: 

 

 VERTELLERS GEZOCHT! 

Wie wil tijdens een drietal avonden, namelijk ma. 25 november, di. 3 december, ma. 9 de-

cember 

zich voorbereiden op een vertelling tijdens de Kerstvieringtocht op 18 december? 

De avonden zullen worden begeleid door ds. Sjoerd Muller en mw. Cora Krispijn. 

Opgave bij: Viola Berends (leerkracht PCBS Beemte) vberends@pcboapeldoorn.nl 

HULPTROEPEN GEZOCHT! 

Wie wil tijdens de tocht hand- en spandiensten voor ons verrichten? 

We zoeken bv. verkeersregelaars, koffieschenkers, vuurstokers, ‘lampjes- ophangers’, ezel-

begeleiders en noem maar op. 

Helpt u mee? 

Opgave bij: Viola Berends (leerkracht PCBS Beemte) vberends@pcboapeldoorn.nl 

 

Laten we er met elkaar een prachtige Kersttocht van maken! 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   
RAADSELS 

1 

Je loopt buiten op straat, je hebt geen muts of kap op je hoofd. Je hebt ook geen      paraplu 

of iets anders boven je hoofd.  

Toch word je niet nat. Hoe is dat mogelijk? 

 

2 

Op een munt staat 586 V.C. (voor Christus), hoe oud is deze munt dan in jaren uitgedrukt? 

 

3 

Twee mannen zijn geboren in hetzelfde jaar, in dezelfde maand, op dezelfde dag en dezelfde 

minuut. 

Ze zijn in dezelfde kliniek geboren, in dezelfde kamer en hebben dezelfde ouders. 

Maar toch is het geen tweeling en hebben ze geen andere broers. 

Hoe kun je dit verklaren? 

 

4 

Stel je even voor: 

Je rijdt op een paard. 

Vlak voor je rijdt een brandweerauto en je wordt achtervolgt door een helikopter.  

Links van je rijdt een sportwagen en rechts van je is een afgrond. 

 

De Vraag: Hoe kun je er voor zorgen dat jullie allemaal op hetzelfde moment stoppen, zon-

der te botsen en zonder onderling te communiceren? 

 

5 

Het kan lopen maar niet wandelen. Wat is het? 

Antwoorden 

1. Dat is mogelijk omdat het niet regent! 

2. Dit is onmogelijk! 

Er kan nooit een munt geslagen zijn met de vermelding voor Christus, want toen wist men nog niet wanneer Christus zou geboren 
worden.                    

3. Ze hebben nog een zus waardoor ze een drieling zijn. 

4. Je vraagt de man van de draaimolen om hem te stoppen. 

5. Water. 



De Ratelaar - November 2013 - Pagina 22 
 

 

 



De Ratelaar - November 2013 - Pagina 23 
 

 

 

                Het Kerkje in (op) de Vecht 

 

Op 7 Juli jl. heeft het Evangelisatiegebouw op de Vecht (in Broekland en de Vecht spreken ze niet 

van in maar op de Vecht) voor het laatst de deuren geopend voor de maandelijkse Eredienst. Het 

Kerkje wordt verkocht en daarom heeft een werkgroep naar aanleiding daarvan een Herinnerings-

boekje uitgegeven onder de kerkleden. Met toestemming van de samenstellers hiervan mag ik een 

paar foto's plaatsen uit de jaren vijftig hiervan. 

 

Foto 1 Links midden : de Trouwerij van Willem Jacobs met Teuntje de Vries. Links onder: de Trou-

werij van Jan de Groot met Jannie van Duren met rechts dezelfde foto  bij het verlaten van de kerk 

geflankeerd door de Apeldoornse Ruiterclub die in die dagen altijd uitvoeringen gaven in café van 

Duren.  

De drie groepsfoto's mogen jullie zelf uitpuzzelen wie of er op staan, een daarvan wil ik verklappen 

rechtsonder op de middelste foto en derde van rechts is Mevr. Jacobs. 

 

Foto 2 links onder met hoed de hr. van Duren bij de Trouwerij van zijn dochter.  

Rechts boven de Trouwerij van Berend Mensink met Toos Veldwijk, Berend woonde in die tijd aan 

de Broeklanderweg en later na hun Huwelijk aan  de Kostverloren hoek Hommelbrink. De Groeps-

foto's zijn weer een puzzel. 

 

                 Veel plezier er mee. 

                                                 Ab Veldwijk       

Foto-1 Foto-2 

BethBethBeth---El, De VechtEl, De VechtEl, De Vecht   
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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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Leuke websitesLeuke websitesLeuke websites   
WWW.PRONKKAMER.NL 

Ruim 70 kleinschalige luxe Bed & Breakfast adressen op bijzondere plekken. Gastvrij en met 

aandacht verzorgd. Door heel Nederland en het Duitse en Belgische grensgebied. 

 

WWW.PLANTCREATIEF.NL 

Sinds kort ook actief op facebook. Plantkwekerij (en verkoop planten), een zelfpluktuin in Epe. 

Verder worden er workshops gegeven en georganiseerd.  

Ik heb er prachtige kransen besteld en gekocht. 

 

WWW.MIJNWEBWINKEL.NL/WINKEL/VAGEBONDJEWELS 

Handgemaakte sieraden. Van de verkoopprijs gaat een deel naar een goed doel dat je zelf 

kunt kiezen. Ook een facebookpagina Vagebond Jewels. 

WWW.KOEKTROMMEL.NL 

De Koektrommel Stijl is een woonwinkel (ook webwinkel) met meubels, lampen, aarde-

werk, woondecoraties, antiek, schilderijen en stoffen. Ook een pagina op facebook. 

Niet goedkoop, wel mooi! 

http://WWW.PRONKKAMER.NL
http://WWW.PLANTCREATIEF.NL
http://WWW.MIJNWEBWINKEL.NL/WINKEL/VAGEBONDJEWELS
http://WWW.KOEKTROMMEL.NL
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KerkdienstenKerkdienstenKerkdiensten   

Zaterdag 2 november de Allerzielenviering met pastoor P . Daggenvoorde en het koor Inbetween 

Zondag 10 november Eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor  

Zaterdag 16 november Woord en Communieviering met pastor A. Ottenschot en het Antoniuskoor  

Zondag 24 november Woord en Communieviering met pastor R. Pragt en het Antoniuskoor 

Zaterdag 30 november Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en het koor Inbetween 

Zondag 8 december Mov viering met pastor I. Kantoci 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  

 

Diensten in de Wilheminakerk in november 2013 

 

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

06 nov. 19.30 uur Dienst met Ds. Sj Muller, Dankdag 

10 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller 

17 nov. 10.00 uur Dienst met Ds. L. Hilten - Matthijsen 

24 nov.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Gedachtenisdienst 

01 dec.  10.00 uur Dienst met Dhr. R. Bloemendal, 1e Advent   
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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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Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   

Mededeling voor de inwoners van Beemte Broekland en De Vecht & omstreken. 

 

Zoals u weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest, voor deze collecte. 

 

En wij willen u BEDANKEN voor deze bijdrage. Want met ons allen hebben wij een bedrag van 

 

€ 1014.67 opgehaald, GEWELDIG !!! 

 

Nogmaals Hartelijk Dank namens alle collectanten, en U. 

(wijkhoofd Ans ten Have.)    

Opbrengst collecte voor verstandelijk gehandicapten 2013Opbrengst collecte voor verstandelijk gehandicapten 2013Opbrengst collecte voor verstandelijk gehandicapten 2013   

13 November is onze creatieve avond. 

 

We gaan iets creatiefs doen met kaarsen. 

Helaas is het niet mogelijk om iemand mee te nemen, dit i.v.m. het bestellen van materiaal 

voor het aantal deelnemers dat zich al op heeft gegeven. We hopen dat het een leuke avond 

wordt. 

 

Aanvang 20.00 uur. De koffie/thee staat klaar om 19.45 uur. 

Op de fotopagina van onze vereniging op www.de-vecht.nl zijn nieuwe foto’s te bekijken van de 

zomeractiviteiten. 

 

Groetjes Janny. 

Opbrengst collecte voor de Nierstichting 2013Opbrengst collecte voor de Nierstichting 2013Opbrengst collecte voor de Nierstichting 2013   

 

In de maand oktober heeft weer de jaarlijkse collectie voor de Nierstichting plaatsgevonden en 

voor het eerst heb ik daar als collectant aan deelgenomen. 

 

Een geheel nieuwe maar wel een positieve ervaring, overal werd ik hartelijk ontvangen en was 

men goedgeefs. 

 

De gehele collecte in de Beemte, samen met andere collectanten, heeft maar liefst € 775,53 op-

gebracht waarvoor, namens de Nierstichting 

 

HEEL HARTELIJK DANK!  

 

Geri Woudstra 

 

http://www.de-vecht.nl
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Dorpshuis “Ons Huus” Beemte 
 

Voor al uw feesten en partijen (tot ± 200 personen). 

 
Verhuur van vergaderruimtes. 

 
Thema avonden, bedrijfsfeesten en familiefeesten. 

 

Warme en koude buffetten. 
 

Bioscoopavonden met hapjes en drankjes vanaf ± 40 personen 
reservering gewenst. 

 
Cafetaria en catering. 

 
Kortom alles wat u wenst proberen wij voor u in te vullen. 

Voor een feest, groot of klein, moet u bij Jan & Mini in “Ons Huus” zijn. 
 

Tel. 06-49289884 of 06-16363665 of 055-3014013 
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Biljartvereniging Ons Huus Eindstand 2013

aantal Gem. Gem. Gem. Gem jaar punten punten hoogste
Speler wedstr gem. 4 de totaal serie

1P. 2P, 3P, 4P per 4 de per
W.Bouwmeester 60 1.57 1.58 1.47 1.49 1.53 12 58 8
J.Broekhuis 60 1.88 1.68 1.56 1.87 1.75 13 54 12
A.Velthoen 60 1.60 1.49 1.59 1.58 1.57 17 62 12
J.Bakker 60 1.52 1.58 1.61 1.52 1.56 15 66 15
E.Bellert 60 1.30 1.27 1.28 1.24 1.27 10 50 14
B.Koller 60 1.30 1.38 1.31 1.31 1.33 16 70 12
G.Wijnbergen 60 1.42 1.22 1.27 1.29 1.30 18 56 10
A.Doppenberg 60 1.12 1.29 1.34 1.33 1.27 16 64 10
J.vd Heuvel 60 1.26 1.23 1.27 1.11 1.22 10 63 15
H.Koller 60 1.08 1.17 1.05 1.23 1.13 22 67 9
H.Kieskamp jr 60 1.09 1.20 1.22 1.08 1.15 14 55 8
L.Veldhuis 60 1.22 1.10 1.02 0.97 1.08 14 55 8
H.Homan 60 0.92 0.87 0.82 0.79 0.85 15 60 7
H.Kieskamp sr 60 0.70 0.93 0.83 0.86 0.83 16 61 8
P.v Voorst 60 0.72 0.90 0.76 0.80 0.80 12 54 6
M.v.Binsbergen 60 0.84 0.94 0.87 0.88 0.88 17 65 9

De vierde periode kampioenen: A Velthoen met 17 punten  groep A
G.Wijnbergen met 18 punten groep B
H.Koller met 22 punten groep C
M v Binsbergen met 17 punten groep D

De afdelingskampioenen 2012 zijn:A. Velthoen2013    J Bakker 65 punten
   B Koller 70 punten
   H Koller 67 punten
   M v Binsbergen 65 punten

In de laatste periode is het gemiddelde verdubbeld  J Broekhuis met 3.53
Het was weer een prachtig biljartseizoen waar weer flink gestreden werd om de punten.
Iedereen gefeliciteerd met de behaalde plaatsen

CompetitiesCompetitiesCompetities   

Zwanenbloem 
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

WEERSPREUK VAN DE MAAND: 

November met zijn regenvlagen, brengt jicht en andere plagen 

De winter staat weer voor de deur, hoe zit het nou eigenlijk met 
de wind chill index: (on)zinnig? 

 

De wind chill index (in het Nederlands wordt dit vaak vertaald als "de gevoelstemperatuur") is ten tijde 

van de tweede Wereldoorlog ontwikkeld door militairen die op zoek waren naar een "index" die kon wor-

den gebruikt om het effect van koude en wind op de soldaten in het veld te schatten. Uitgangspunten 

waren dat de index eenvoudig moest kunnen worden berekend en door iedereen begrepen. 

 

De windchill index zou het effect van een combinatie van (lage) temperaturen en wind moeten beschrij-

ven in termen van "behaaglijkheid". Er zijn diverse formules die de index berekenen. In 

sommige formules (niet op deze pagina) wordt ook de vochtigheid van de lucht meege-

nomen. Het nut is twijfelachtig aangezien er weinig relatie is tussen de vochtigheid van de 

lucht en afkoeling, vooral bij lage temperaturen. 

Bij de berekening gaat men in eerste instantie uit van een "onbeschermd" persoon 

(naakt dus) die met 4 mijl per uur (ca 6.5 km/h!) wandelt. Hierbij zal het lichaam afkoe-

len, hoe kouder de buitenlucht, hoe sneller. Vervolgens verliest zijn of haar lichaam nog 

meer warmte door de wind zelf. Simpel gezegd, hoe kouder de lucht en hoe harder het 

waait, hoe meer afkoeling en hoe lager de windchill index of "gevoelstemperatuur". 

De berekeningsformule zelf is afgeleid uit proeven met een bak water waarbij het ver-

band tussen temperatuur van het water, de temperatuur van de lucht en de windsnel-

heid is gemeten. 

 

Om te onthouden: 

De wind chill index wordt vaak misbruikt als "absolute" temperatuur. Bijvoorbeeld: 

"tijdens windvlagen liep de gevoelstemperatuur terug tot -25 C". Dat zou dus iets moeten zijn als: 

"tijdens windvlagen voelde de lucht op een onbeschermde huid aan (tijdens een wandeling en vol in de 

wind) als -25". "Hierbij dient te worden opgemerkt dat de gevoelstemperatuur niet kan worden geme-

ten, het is een schatting gebaseerd op de aannames". 

In Canada wordt de wind chill index om bovenstaande reden vaak niet als "temperatuur" uitgedrukt 

maar in Watt per vierkante meter (warmte verlies). De gevoelstemperatuur is alleen van toepassing op 

de mens, niet op objecten, planten of dieren. 

 

 
In de tabel hier naast is eenvoudig 

af te lezen wat de gevoelstempe-

ratuur is bij een bepaalde lucht-

temperatuur en windsnelheid. 

 

Bovenin staan de waarden van de 

luchttemperatuur en in de linker-

kolom staan de windsnelheden.  

 

In de rechterkolom is de windchill 

af te lezen  
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

 

Het weer van de 

afgelopen tijd 
 

De laatste periode van 

het jaar eindigt natter 

als de voorbije zomer, 

het neerslag tekort was 

aan het begin van deze 

periode meer als 220 

mm en is nu terug ge-

bracht naar rond de 170 

mm., ondanks alle regen 

toch nog een tekort. 

Hierdoor is het bijna ze-

ker dat 2013 te droog 

verloopt, op 18-10 staat 

de teller op 515 mm, 

normaal valt er in een 

jaar tussen de 800 en 

900 mm. 

De temperatuur verloopt 

deze periode boven het 

gemiddelde, te weten 

11.7 graden. Een mooie 

dag was het zondag 22-

9, de dag was het 21.8 

graden. 

Vorst is er nog niet ge-

weest, op 10 cm. Hoogte 

(grasminimum) was de 

laagst temperatuur 2.8 

graden. 

Mist hebben wij ook ge-

had, in het totaal was 

het 4 keer mistig, echter 

niet zo erg dat het ver-

keer er grote last van 

had. 

Op na de laatste twee 

winterse maanden. 

   

 

 

 

Powered by 
Wil je weten wat het actuele weer is in de Beemte is, ga dan naar: 

 

www.weatherlink.com/user/meteobeemte/ 
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  Winkelcentrum “Kerschoten” 

  Mercatorplein 34 

  Apeldoorn 

  Tel: 055-5215865 

 

 

Dealer van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenumseweg 39  

7345 DE WENUM WIESEL 

 

Tel: 055-3121286 

Fax: 055-3122200 

 

fa. P.G.Jansen & zn 

burgelijke en utiliteitsbouw 
Broeklanderweg 67 

Beemte – Broekland 

Tel: 055-323 12 91 



De Ratelaar - November 2013 - Pagina 35 
 

 

 

BlikvangerBlikvangerBlikvanger   

De eerste McDonald’s gebouwd in 1940 in San Bernardino in Californië , USA. 

De eerste McDonald’s beker in 2013 langs de Beemterweg. 
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