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

Groep 1/2/3 

 

We zijn na de vakantie fris van start gegaan. Groep 3 heeft een eigen werk-

plek in het stiltelokaal gekregen, wel horen ze nog helemaal bij ons, maar 

het is een echte groep 3. Het is wel even wennen hoor. Groep 3 moet hard 

werken! Gelukkig is er tijd genoeg om nog lekker te kunnen spelen.                

 

Ze hebben ook al veel geleerd. Ze kennen al een aantal woorden en de bij-

behorende letters. En ook hebben ze al echte sommen gemaakt. 

De kinderen van groep 3 hebben een eigen etui met een potlood, een liniaal 

en een gummetje. Dit kan dan in de la van hun eigen tafeltje en nemen ze 

mee naar de instructies. 

 

In groep 3 wordt iedere kern ingeleid met een verhaal. Dit gaat op dezelfde 

manier  als bij groep 1 en 2. Groep 1/2 heeft er ook weer veel zin in. Wat 

zijn de kinderen gegroeid in de vakantie. We hoorden het verhaal van Rikkie die voor het eerst 

naar school gaat. Hij vond het best een 

beetje eng en had wel wat kriebels in zijn 

buik.  

 

Zijn vriendjes in de klas helpen hem om 

te wennen. Nu vindt Rikkie het heerlijk 

om met de andere kinderen in de klas te 

spelen. Vooral gym vind hij leuk om te 

doen. Dit verhaal hoort bij ons thema “Een nieuw schooljaar”. We praten ook over onszelf, hoe 

het is om weer naar school te gaan. Wie ben jij en wie ben ik. Hoe zie ik er uit, ik heb een lichaam 

en wat zit daar allemaal aan? We voelen ons haar, we ruiken de lekkere zeep, we horen muziek, 

we proeven een appel, we zien elkaar. We praten en werken over onze zintuigen. Onze grote 

vriend Pompom doet ook mee met zijn zwarte neusje. Hij heeft een heerlijke vakantie gehad bij 

Julia thuis. Voor de leeshoek hebben we prachtige nieuwe stoeltjes gekregen, het lijken wel 

sprookjes stoelen. We kunnen er heerlijk in zitten en lezen en zijn er blij mee! 

 

 

 

Nieuw in groep 1. 
Sofie Hopman is een nieuw gezicht in groep 1. Op 21 juli is zij 4 jaar 

geworden. We heten haar van harte welkom en wensen haar veel ple-

zier op school. 
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Buurt Belangen vereniging Beemte 
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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 
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Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 

Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 

Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 

Internet: www.diobeemte.nl 
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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 
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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 

30 november Sinterklaas 
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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. 
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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 15 oktober 2013 aanleveren.   

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

Beste lezers, 
 
Wat de bloembakken betreft, waarover ik de vorige keer schreef, zijn de problemen opgelost. Jan Steenber-
gen van het Dorpshuis heeft aangeboden om de bloemetje in de zomer water te geven. Eventueel neemt hij 

de snoeischaar mee. Zoals hij zelf zegt staat hij als Dorpshuisbeheerder ten dienste aan de gehele gemeen-
schap en ziet hij dat als zijn taak en in zijn belang. Overigens heeft Jan zich de hele zomer uit de naad gelo-
pen om de muren van de sportzaal te schilderen. Alle bakstenen muren zijn nu wit geschilderd en het ziet 
er werkelijk piekfijn uit. En passant zijn er in de foyer  en het cafégedeelte een paar gezellige kacheltjes 
geplaatst om de sfeer nog verder te verhogen. De witte tafels, die altijd wat ongezellig aandeden zijn zwart 
geschilderd en dat verhoogt de sfeer eveneens. Bij het klaverjassen op dinsdagavond plakten de kaarten 
nog wat aan de tafels vast, maar volgens de kenners lost zich dat vanzelf op. 

 
Jan gaf ook aan dat hij doorgaat met het organiseren van filmvoorstellingen, op het sportveld of in de zaal, 
maar dat hij eerst geld moet verdienen om een nieuwe beamer te kopen. Maar als dat gebeurd is, gaat hij 
er weer voor. We kunnen hem natuurlijk helpen door het Dorpshuis flink te frequenteren. 
 
Jammer genoeg zijn we een adverteerder kwijtgeraakt, maar het goede nieuws is dat er ook een nieuwe 

adverteerder bij is gekomen. Wilma Kleiboer met haar internetwinkel “The Present Tree” verkoopt unieke 
cadeaus met een goed verhaal die in samenwerking met mensen met een beperking gemaakt zijn. Kopen 
dus. Zie pagina 17. 
 
De IJsvereniging Beemte Broekland houdt haar jaarlijkse vergadering in het Dorpshuis, daarover meer in 
deze Ratelaar. Zou het geen idee zijn om eens een kunstijsbaan in de sporthal van het Dorpshuis te instal-
leren dan kunnen we daar zomers rondjes draaien. Leuk toch! 

 
Op het verzoek van de redactie om een verhaaltje te schrijven gelardeerd met foto’s is helaas geen enkele 
reactie binnengekomen. Ja, we dachten een goed voorstel gedaan te hebben. Het is natuurlijk wel zo dat 
adel verplicht en bij deze dan een reisverhaal van een van de redactieleden in De Ratelaar.  
 
De redactie moet nog wel even de verschillende verenigingen manen om toch wat vaker een stukje te 
schrijven wat zich zoal in die verenigingen afspeelt. “Wie de schoen past trekke hem aan”.  

 
Veel leesplezier er mee. 
 
Namens de redactie, 
Siep Woudstra 

2013 Week 

1,2 Okt. 40 

29,30 Okt. 44 

10,11 Dec. 50 

2014 week 

28,29 Jan 5 

15 feb 7 

Verschijningsdata 
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Dealer van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenumseweg 39  

7345 DE WENUM WIESEL 

 

Tel: 055-3121286 

Fax: 055-3122200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Winkelcentrum “Kerschoten” 

  Mercatorplein 34 

  Apeldoorn 

  Tel: 055-5215865 

fa. P.G.Jansen & zn 

burgelijke en utiliteitsbouw 
Broeklanderweg 67 

Beemte – Broekland 

Tel: 055-323 12 91 
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Wat gebeurt daar toch allemaal achter de Wil-

helminakerk, een aantal mensen waren aan 

het werk, een graafmachine was druk in de 

weer, wat is daar aan de hand? 

Je stopt dan natuurlijk om eens even pols-

hoogte te nemen. Bij navraag bleek dat bin-

nenkort de archeoloog van de Gemeente Apel-

doorn een onderzoek komt doen in verband 

met de voorgenomen nieuwbouw bij de kerk. 

Ook de fietsenstalling moest verplaatst wor-

den. Een aantal vrijwilligers zijn druk in de 

weer om het grind aan de kant te scheppen. 

Het zware werk werd met behulp van een 

kraan gedaan.  

Wat zou je daar nu eigenlijk kunnen aantreffen 

in de grond rondom de Wilhelminakerk? 

Niemand die het weet, zeker de vrijwilligers 

niet. Maar het moet nu eenmaal gebeuren. Nu 

is het wel zo - ik woon zelf op een voormalige 

boerderij - ik kan daar de schop niet in de 

grond steken of ik krijg een dreun in mijn arm 

en hoor iets van klengggg en dan weet ik het 

wel weer. Er zit een steen of een blikje of een 

stuk glas of een oude roestige petroleumlamp 

in de grond.  

Toen Orpheus in Apeldoorn gebouwd werd, 

kwamen er allerlei restanten van skeletten te 

voorschijn, later bleek dat er een oude be-

graafplaats op deze bouwplek lag. Grote con-

sternatie en de bouw werd stilgelegd, eerst 

moesten de botjes worden verzameld en her-

begraven worden.  

We zullen hopen dat dit bij de Wilhelminakerk 

niet het geval is en als er toch een botje of 

scherf of een oude lamp gevonden wordt, dan 

kunnen ze misschien een veiling organiseren 

en de boel aan de hoogste bieder verkopen.  

Maar het is toch wel weer verheugend om te 

zien dat er dan zomaar op een zaterdagochtend 

een aantal vrijwilligers bij elkaar getrommeld 

kan worden om een stukje werk in het belang 

van de gemeenschap uit te voeren. Jong en oud, 

iedereen steekt de handen uit de mouwen en 

werkt mee om iets voor elkaar te krijgen. 

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de kerk 

maar voor alle verenigingen in Beemte Broek-

land. En daar waar nodig is helpen de verenigin-

gen elkaar ook weer, een goede zaak! 

 

Siep Woudstra 

 

De achterkant van de Wilhelminakerk. 

De voorzitter van de bouwcommissie Herman Beekman. 

Een aantal vrijwilligers aan het werk.... 

De WilhelminakerkDe WilhelminakerkDe Wilhelminakerk   
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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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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

Vanuit de school…. 
 
Vrijdag 4 oktober open dag PCBS ‘Beemte’ 
Vrijdag 4 oktober is er PCBO breed een open dag van alle scholen die horen bij PCBO Apeldoorn. Ook PCBS 
‘Beemte’ hoort hierbij en U bent van harte welkom om samen met uw kind(eren) een bezoek te brengen aan 
onze school. U mag natuurlijk ook een afspraak met mij (Helma Hendriks) maken om op een ander moment 
onze school te bezoeken. Onze school is een kleine dorpsschool, die in de kern van Beemte Broekland staat. De 
school telt op dit moment 40 leerlingen en wij werken met combinatie groepen. Daarbij hebben we voor elk 
vak een vakleerkracht, dus een meester voor rekenen, een juf voor taal, spelling en begrijpend lezen! Wij orga-
niseren veel activiteiten met de hele school zoals verjaardagen van de leerkrachten, Pasen, Sinterklaas en 
Kerst. Ook het lezen doen we groepsdoorbrekend. Verder leren al onze kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8 
Engels! 
Verder werken wij met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen van 8.30 tot 14.30 uur op school zijn, 
behalve de woensdagmiddag, dan zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij.  
 

 
Kom langs op de open dag op 4 oktober van 9.00-12.00 uur! 

Agenda voor de aankomende weken: 

 

 

 

Woensdag 2 oktober Start Kinderboekenweek 

Zaterdag 5 oktober Dag van de leraar 

Vrijdag 4 oktober Dierendag 

Vrijdag 4 oktober Open dag 

Woensdag 9 oktober OR/MR vergadering 

Donderdag- zaterdag 10-12 oktober Klein dieren show 

Vrijdag 11 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Maandag-  vrijdag 21-25 oktober Herfstvakantie 

PCBS Beemte 

Beemterweg 31 

7341 PC Beemte Broekland 

055-3121377 

hhendriks@pcboapeldoorn.nl 

PCBS ‘Beemte’ Samen staan we sterk! 
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Woensdag 5 juni 2013. 

 

Vanmorgen om half negen uit het hotel in 

Houston, Texas vertrokken na er een beker kof-

fie gedronken te hebben. In het hotel konden 

we geen ontbijt krijgen, iets wat heel normaal 

is in Amerika en omdat we niet zo snel een eet-

huisje zagen of een ontbijtrestaurant zoals een 

Denny´s of een Subway zijn we maar bij een 

benzinestation gestopt om daar wat te eten te 

halen. Hier was alleen Mexicaans eten te krij-

gen. We namen een tortilla gevuld met ham en 

kaas, wel erg klein, maar het smaakte goed. 

Maar we hadden nog niet genoeg en kochten 

daarom nog een broodje met vlees, maar dat 

bleek zo sterk gepeperd en gekruid te zijn dat 

we de helft maar onopvallend in de afvalbak 

hebben laten verdwijnen. Niet zoals het hoort 

natuurlijk, maar ja, hoe los je zoiets anders op? 

 

We gingen verder, op weg via de US-Highway 

35 richting Corpus Christi aan de Mexicaanse 

Golf, ten zuiden van San Antonio, door een ge-

bied dat erg vlak is met hier en daar een bo-

menpartij. Veel landbouw: maïs, graan en ka-

toen. De maïs begon hier al te bloeien en was 

zeker anderhalve meter hoog. De maïs die hier 

groeit, is bedoeld voor menselijke consumptie. 

 

In de buurt van Bay City zagen we een Histori-

cal Marker langs de weg staan. Dat is een bord-

je dat verwijst naar een historische plaats. We 

besloten om er eens een kijkje te nemen We 

moesten over ongeveer een mijl rechtsaf het 

binnenland in zoals het bordje aangaf. 

Nu is het lastige met die verwijzingen dat er 

langs de weg waar je op rijdt dan wel een bord 

staat met de afslag die je moet volgen maar die 

afslag kun je zelfs vaak al niet vinden. 

Het zijn vaak kleine weggetjes die verscholen 

liggen in het groen en voor je het weet ben je 

er al voorbij gereden. Maar deze vonden we 

wel, alhoewel we er niet zeker van waren of het 

de juiste weg was, want er stond geen bordje 

bij. 

Na een paar mijl gereden te hebben kwamen 

we op een T-splitsing aan, ja hoor: geen bord-

je. We hebben nog een stukje op één van de 

wegen gereden, maar besloten na een poosje 

om maar terug te gaan. Het was niet te vinden. 

Dan maar niet. 

Maar we vonden wel een mooi plekje om even 

te stoppen en van het landschap en het mooie 

weer te genieten. Daar stonden we nog geen 

vijf minuten of er kwam een pick-up truck 

langsrijden die stopte. De bestuurder, met een 

grote Texaanse hoed op, vroeg ons of we hulp 

nodig hadden. We raakten aan de praat over 

het weer en hij vertelde dat hij boer was en 

verderop een boerderij had. We vroegen hem 

waar die historische plaats was en hij wees ons 

op een kerkhof dat even verderop lag. Die had-

den we ook wel gezien, maar dus niet als histo-

risch herkend.  

Afscheid genomen van de boer en wij op weg 

naar het kerkhof. Maar we waren nog niet hal-

verwege of daar kwam hij ons alweer tegemoet 

gereden. We stopten en hij ook en hij vroeg of 

we zijn boerderij wilden bekijken. Ja natuurlijk 

wilden we dat. We reden achter hem aan naar 

zijn boerderij. Hij deed de deur van zijn schuur 

open en wat daar niet aan tractoren, zaai- en 

oogstmachines stond, enorm. De tractoren zijn 

groter dan bij ons en ik mocht in een van de 

vijf tractoren klimmen via een trapje van vijf 

treden en daar zat ik. De boer kwam ook naar 

boven en legde alles uit wat er in de cabine te 

zien was, onder andere GPS besturing, aircon-

ditioning, radio. 

Hij vertelde dat zijn grootvader uit Tsjecho-

Slowakije hier in 1914 naar toe geëmigreerd 

was. Zijn vader had zo’n 70 acre (een acre is 

ongeveer 4046 m2). Hijzelf had er nu 300 en 

Op reis in de USA, TexasOp reis in de USA, TexasOp reis in de USA, Texas   

De zaaimachine en tractoren. 
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nog 200 erbij gehuurd. Van die bijgehuurde 

200 acres was gewoon de helft van de oogst 

voor de eigenaar en de andere helft voor hem. 

Vorig jaar had hij katoen verbouwd en hij had 

nog een tak van een struik in de schuur han-

gen, we kregen een stukje ruwe katoen in de 

handen gedrukt om mee te nemen, de zaad-

doppen zaten er nog op. 

We hebben afscheid genomen, zijn naar het 

kerkhof gereden en hebben er een half uurtje 

gewandeld op zoek naar oude grafstenen. 

We vonden inderdaad een aantal oude grafste-

nen uit de Civil War (Amerikaanse Burgeroor-

log) of vlak erna. Het was een prachtig plekje 

met bomen langs de kant en met veel bloemen 

bij de graven, weliswaar bijna allemaal van 

plastic, maar toch een fleurig gezicht.   

 

Verder op weg door een landschap dat lang-

zaam veranderde in een wat moerasachtig 

landschap, aan de ene kant een State Wildlife 

Refuge met veel struiken en kleine bomen, een 

prachtige schuilplaats voor dieren. Aan de an-

dere kant van de weg landbouwgebieden.  

 

We waren van plan om de volgende dag een 

bezoek te brengen aan de USS Lexington die in 

Corpus Christi definitief afgemeerd ligt, maar 

omdat we, ondanks het bezoek aan de boerde-

rij, toch ruim in de tijd zaten besloten we dat 

aan het eind van deze dag te doen. Dus even 

plankgas, toegestane snelheid hier op de 

kaarsrechte wegen is meestal 75 mijl per uur 

en dat is voor Amerikaanse begrippen erg 

hoog. Maar we zijn nu eenmaal in de staat 

Texas en daar is alles groter en gaat alles snel-

ler.  

Om kwart over drie stonden we op de kade 

voor de USS Lexington, die we al van veraf 

hadden zien liggen zodat we de plek gemakke-

lijk konden vinden.  

De USS Lexington CV16 is een vliegdekschip 

gebouwd in de tweede wereldoorlog in 1943. 

Het was de opvolger van USS Lexington CV2 

die in 1942 tijdens de slag in de Koraalzee ten 

onder gegaan was. Het schip ligt hier perma-

nent en is ingericht als museum. 

Het is vooral operationeel geweest in de Pacific 

Oceaan bij het veroveren van de eilanden op 

weg naar Japan. 

We hebben het schip van binnen en van buiten 

bekeken, van de machinekamer tot aan de 

brug; bemanningsverblijven, bibliotheek, de 

kapiteinshut en de admiraalshut en nog vele 

andere zaken. Erg leuk, je kreeg nu eens een 

idee hoe groot zo’n schip is. Om alle dekken te 

bereiken is het wel kruip door sluip door in het 

binnenste van het schip. 

Aan het eind van ons bezoek hebben we nog 

een 3D voorstelling in een soort IMAX theater 

bijgewoond. Het ging over reddingsoperaties 

en door de 3D buitengewoon spectaculair. 

Daarna zijn we van boord gegaan. 

We gingen op zoek naar een hotel; dat vonden 

we vlakbij het schip en het is zelfs zo dat we 

vanuit onze hotelkamer het schip kunnen zien 

liggen. 

 

’s Avonds in een naburig restaurant lekker vis 

uit de Golf van Mexico gegeten en frietjes. 

 

Siep en Gerda Woudstra 

USS Lexington aan de toegangssteiger. 

Het vliegdek van de USS Lexington. 

De ingang van het kerkhof uit 1854. 

/wiki/File:USS_Lexington_Corpus.JPG
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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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Sportvereniging Dio Beemte  

 

start met  

 

ZUMBA FITNESS 

Sportvereniging Dio Beemte Broekland is het seizoen 2013-2014 gestart met Zumba Fitness, onze 

gecertificeerde instructrice Isabel Nendos-Morais verzorgt elke maandag een uur fanatiek sporten op 

opzwepende muziek. 

 

Voor Zumba hoeft u geen lid te worden. U kunt per les betalen (€ 5,-), een 10 strippenkaart nemen 

of als u het elke week wil doen een Dio Lidmaatschap afsluiten (het meest voordelige). 

 

Naast Zumba Fitness kunt u bij Sportvereniging Dio Beemte Broekland, zich kenmerkt als een gezel-

lige en sportieve vereniging, terecht voor volleybal, senioren gymfit en Total Body Workout. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.diobeemte.nl 

 

Maandag 19.30 tot 20.30 uur. 

Zumba instructrice is Isabel Nendos-Morais 

Sporthal “Ons Huus” 

Beemterweg 25a  

Beemte Broekland 

http://www.diobeemte.nl
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Powered by 

Herfst 

 

 Voor de weerkundigen begint de herfst op 1 september en op zondag 22 september om 

22.44 uur staat ook voor de sterrenkundigen de herfst van 2013 op de kalender. De zon 

staat dan precies boven de evenaar waardoor dag en nacht dan overal op aarde even lang 

duren. De 22e of 23e september is meestal de begindatum van de herfst. 

 

De andere seizoenen echter meestal op de 21e. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de 

baan van de aarde geen cirkel is. De verschillende data zijn het gevolg van het feit dat we eens in de 

vier jaar een schrikkeljaar hebben dat een dag meer telt dan de andere jaren. In het begin van de 20e 

eeuw viel de eerste herfstdag enkele keren zelfs op 24 september, het laatst in 1931. De wintertijd 

gaat pas in het laatste weekeinde van oktober in. Dat sluit beter aan bij het weer omdat het de in de-

ze tijd nog prima nazomerweer kan zijn.  

 

De astronomische seizoensindeling is gebaseerd 

op de positie van de aarde ten opzichte van de 

zon. De seizoensverschillen vinden hun oorzaak in 

de schuine stand van de as waar de aarde om 

draait. Hierdoor komt de zon op het noordelijk 

halfrond in de zomer hoger boven de horizon dan 

in de winter en schijnt daardoor in de zomer lan-

ger dan in andere jaargetijden. Om praktische re-

denen en volgens internationale afspraak gebrui-

ken de weerkundigen voor het berekenen van kli-

matologische gemiddelden een andere seizoensin-

deling.  

 

De Societas Meteorologica Palatina, een van de eerste internationale weerorganisaties, besloot in 

1780, onder leiding van de Duitse keurvorst Karl Theodor, om steeds drie opeenvolgende kalender-

maanden als één seizoen te beschouwen. Volgens de klimatologische indeling is de herfst al op 1 sep-

tember begonnen en duurt het seizoen tot met 30 november.  
 

Het weer stoort zich niet aan deze data en tot laat in de herfst kan het nog zomers zijn. Zelfs in okto-

ber zijn de laatste jaren in ons land nog regelmatig temperaturen gemeten tussen 20 en 25 graden 

gemeten. Wel worden de verschillen in temperatuur tussen het noordelijk halfrond en de tropen 

steeds groter, waardoor zich diepere depressies kunnen vormen die veel wind veroorzaken. Een heel 

rustig en nevelig weertype is echter ook karakteristiek voor het najaar.  
Bron: KNMI 

 

 

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

WEERSPREUK VAN DE MAAND: 
Brengt oktober vorst en sneeuw, men hoort in de winter veel klaaggeschreeuw 

Neerslag zomer 2013, 

De zomer van 2013 is maar droog verlopen, men-

sen die in Nederland zijn gebleven met de vakantie 

hebben allen mooi weer gehad. Voor de landbou-

wers had het wel wat vochtiger mogen zijn, in het 

totaal viel er 77.2 mm te weinig t.o.v. Het langjari-

ge gemiddelde. Hiernaast ziet u een overzicht van 

de neerslag sommen van deze zomer. 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

 

Het weer van de 

afgelopen tijd 
 

 

In de Ratelaar van sep-

tember voorspelde Me-

teoBeemte een vochtig 

tweede helft van het 

jaar. Dit omdat de neer-

slag achterstand aan het 

eind van de zomer meer 

als 200 mm was. 

Nou weggewerkt is de 

achterstand nog niet 

maar we zijn wel ingelo-

pen. Zoals je hiernaast 

kunt zien is er deze peri-

ode in het totaal tot nu 

toe 87.5 mm neerslag 

gevallen, dat is ruim 25 

mm boven het gemiddel-

de.  

Op de 10-09 viel de 

grootste dagsom in de 

Beemte, bijna 24 mm. 

 

De temperaturen verlie-

pen in deze periode bij-

na normaal, wel is het 

verschil groot tussen de  

het hoogste max. en de 

min. Temperatuur, bijna 

23 graden. 

Het laagste grasmini-

mum (10 cm boven het 

maaiveld was 7.1 gra-

den). 

 

 

 

 

WEERWEETJE VAN DE MAAND: 
Een periode met mooi najaarsweer wordt ook wel oudewijvenzomer genoemd, maar 
over de datering van dit begrip bestaan misverstanden. Volgens oude gezegden mag al-

leen warmte rond 8 november zo worden genoemd, maar volgens klimatologen gaat het 

om warme dagen tussen omstreeks 17 tot 25 september.  



De Ratelaar - Oktober 2013 - Pagina 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  v

r. 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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Herfst voor alle leeftijdenHerfst voor alle leeftijdenHerfst voor alle leeftijden   

 

Pompoen schillen. 

Het schillen van een pompoen gaat een stuk makkelijker als de pompoen 

al voorgegaard is. Snijd de vrucht doormidden en leg hem met de snijkan-

ten naar beneden op een bakplaat. Laat een uurtje in een voorverwarmde 

oven op 175 graden en de schil gaat er simpel van af! Zo’n 10 minuten op 

de hoogste stand in de magnetron kan ook. Je kan de schil ook te laten 

zitten, deze is namelijk eetbaar. Gebruikt dan een oranje pompoen (‘Uchiki Kuri’ of 

‘Hokkaido’) en was de schil goed voor gebruik. Prima als je het vruchtvlees toch pureert om 

bijvoorbeeld soep te maken.  

 

                                                                           

Papier versieren. 

Het is heel leuk om vellen papier te versieren met afdrukken van herfstbladeren. En dit 

knutselwerkje is niet moeilijk!  

Bladeren aan de nerfkant insmeren (met vingers of kwast) met gewenste kleuren.  

Druk af op mooi licht gekleurd (foto)karton.  

Van deze vellen kun je dan weer cadeaudoosjes maken of cadeauenveloppen om geld in te 

stoppen bij verschillende feestelijkheden.  

 

Spinnenweb van zand. 

Materiaal: gekleurd karton, lijm, zand  

Maak een spinnenweb met lijm op het zwarte papier. Ga voorzichtig met zacht zand over de 

tekening. Net zo lang totdat de lijm bedekt is met zand. Je kunt er evt. nog een spinnetje in 

hangen! 

 

Tuinhanger van zand en hout. 

Veel grote schelpen meegenomen? Boor er voorzichtig een gaatje in . Verzamel houtjes 

(drijfhout is het mooiste), boor daar ook een gaatje in. Rijg verschillende houtjes aan een 

touw of ijzerdraad , afgewisseld met af en toe een schelp. En je hebt een leuke tuinhanger. 

In Wales geef je die aan mensen die je aardig vindt cadeau.  
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IJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte Broekland   

 
 
 
 
 

UITNODIGING  

 

 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING IJSVERENIGING BEEMTE BROEKLAND 

 
 

Namens de IJsvereniging Beemte Broekland nodig ik hierbij alle leden van de IJsvereniging uit 

voor de algemene ledenvergadering van 21 oktober aanstaande in “Ons Huus”. We bespreken 

tijdens de vergadering het algemene en het financiële verslag van het afgelopen schaatssei-

zoen. Ook vertellen we u die avond welke plannen we hebben voor het komende wintersei-

zoen. U kunt met ons meedenken hierover en eventueel vragen stellen over de gang van za-

ken binnen de IJsvereniging. Vanzelfsprekend wordt er ook een kop koffie geserveerd! 

 

Plaats:                Dorpshuis ‘Ons Huus’ 

Tijdstip:              20.00 uur 

Voor wie:            Leden van de IJsvereniging Beemte Broekland  

 

In het geval u vragen heeft over deze uitnodiging of over de IJsvereniging in het algemeen 

kunt contact met mij opnemen via 06 22973908 of met Ab Vos via 055 3121520. 

 

Hopelijk zien we u op 21 oktober en nog liever zien we u op het ijs tijdens het schaatsseizoen 

2013/2014! Wij verheugen ons er in ieder geval nu al op! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de IJsvereniging Beemte Broekland 

Jacintha van der Zouw 

 

 

 

P.S.1: Ook als u geen lid bent maar wel overweegt lid te worden kunt u op 21 oktober gerust 

aanschuiven! 

 

P.S.2: In november kunt u één van onze bestuursleden 

op uw stoep verwachten voor het ophalen van het lid-

maatschapsgeld. 

 

P.S.3: Een ieder die nog geen lid is maar wel lid zou wil-

len worden kan bellen of e-mailen om zijn/haar adres 

door te geven.  

We komen dan bij u langs met een lidmaatschapskaart.  

U kunt hiervoor Ab Vos bellen (055 3121520) 

of mij (06 22973908) 

of een e-mail sturen naar: j.vanderzouw@live.nl 

mailto:j.vanderzouw@live.nl
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   
 

 

Spelen met chemie. 
 

Ballonnetje blazen 

 

Wat heb je nodig? 

Ronde ballon en een Petfles of glazen fles. 

 

Doe de ballon in de fles en doe het mondstuk van de ballon over de rand van de fles. Blaas nu 

hard in de ballon. Lukt het je om hem op te blazen? 

Wat gebeurd er? 

Als je een ballon opblaast, vult de ballon zich met lucht uit je longen. De lucht vult de ruimte in de 

ballon. Dit noemen we luchtdruk. In de fles zit ook lucht, die daar de ruimte vult. De lucht in de 

fles kan niet weg, want de opening van de fles is luchtdicht afgesloten door het mondstuk van de 

ballon. De lucht in de fles wordt samengeperst als je de ballon opblaast. De luchtdruk neemt daar-

door toe. Je kunt de ballon opblazen tot de luchtdruk van de lucht in de fles even groot is als de 

druk die jij uitoefent om de ballon op te blazen. 

Tips: probeer het ook eens met een langwerpige ballon. Is het nu anders? Probeer de ballon eens 

met water te vullen. Is het nu anders?      

  

                                                                       

Smaaktest 

 

Wat heb je nodig? 

Een glas, water een breekcracker naturel. 

 

Vul het glas met water uit de kraan. Spoel je mond met het water en spuug het uit. Stop de crac-

ker in je mond. Wat proef je? Kauw nu 2 minuten door op de cracker. Wat proef je nu? 

Wat gebeurd er? 

De eerste smaak van de cracker is zout, daarna smaakt hij zoeter. Crackers zijn gemaakt van tar-

we en dat bevat zetmeel. In je speeksel zit amylase, dat van zetmeel suiker maakt. De suiker ver-

oorzaakt de zoete smaak. 

Tip: probeer deze smaaktest ook eens met gekookte rijst, maïs of gekookte aardappels. Die 

etenswaren bevatten ook zetmeel. 

 

http://www.google.nl/imgres?hl=nl&biw=1366&bih=685&tbm=isch&tbnid=9LfitFiWyPOHZM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_9688867_vooraanzicht-van-een-wetenschapper-permanent-met-reageerbuisjes.html&docid=qcEydNsbvoX_KM&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/ba
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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.winkelvanrinske.nl 

Op deze site uit Twello vind je vrolijke geboorteborden met naam, die je kan huren. De borden 

kunnen gereserveerd worden 14 dagen voor de uitgerekende datum. De huur gaat dan in op 

de geboortedatum en bedraagt € 10,- per week (minimaal 2 weken). Er moet wel een borg 

betaald worden van € 50,-. 

Heb je speciale wensen, of wil je een leuk bord in opdracht laten maken? Een bord van 1.20 x 

1.20 m. kost ongeveer € 75,- . Op de website vind je ook geboorteslingers en ballonnen, e-

mailadres en telefoonnummer. 

 

www.dekribbe.nl 

Dit is de site van museumcafé De Kribbe aan de Ijssel : Weerdseweg 6 in Wilp.  Vlak bij het 

pontje naar Gorssel , met een biologische en originele keuken.  

Er zijn 2 ruime terrassen en ook zaalhuur is mogelijk tot 150 personen.  

Een heerlijk plekje, met veel fietsroutes er langs, met streekproducten, waaronder verrukkelijk 

brood. Dat wordt gemaakt van biologisch meel, afkomstig uit de streek en gemalen in eigen 

molen. Aanrader voor een verrukkelijke lunch!  

De Kribbe is tot en met Zondag 3 november dagelijks open van 10.00-19.00 uur. Daarna al-

leen op Zondag van 10.00-17.00 uur. 

 

Facebook: Gebreide spullen. 

Via deze pagina verkoopt Muis de door Ria gemaakte gebreide spullen. En daar zitten mooie 

dingen bij. Ook op bestelling mogelijk. 

 

www.makkelijkemoestuin.nl 

Website over de moestuin van de toen 14-jarige Jelle op een klein stukje grond: bakken van 

1.20 x 1.20 m.. 

Het is een commercieel opgezette site, maar wel leuk om in te kijken. 

 

www.hakenenmeer.blogspot.com 

Leuke blogspot over haken, met beschrijvingen van o.a. pimp je (kleren)

hanger, haak een gymtas of een omslagdoek. Ook op facebook, met e-

mailadres: haken en meer.  

 

www.presenttree.nl 

Wilma Kleiboer wees ons op deze site met een missie: in samenwerking 

met mensen met een beperking unieke cadeaus met een goed verhaal ma-

ken en verkopen. Op de site vind je van alles: van Big Shopper, plukmand, 

vlindervilla, bedankzeepjes tot kerstpakket. En nog veel Meer! Leuke site! 

 

Miek v.d. Pangaard  

http://www.winkelvanrinske.nl/
http://www.dekribbe.nl/
http://www.makkelijkemoestuin.nl/
http://www.hakenenmeer.blogspot.com/
http://www.presenttree.nl
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Zondag 6 oktober installatie van pastoor P Daggenvoorde in Twello om 

10.00 uur 

 

Zondag  13 oktober Oecumenische dienst met pastor D. Brylak, dominee B. Nobel en ds. J. 

Lammers met het koor uit Nijbroek 

Zondag  20 oktober Eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor  

Zaterdag 26 oktober Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en het koor Inbetween 

Zaterdag 2 november s`morgens om 10.00 uur een Eucharistieviering in Twello 

 en ‘s avonds om 19.00 uur in onze locatie de Allerzielenviering met pastor P. Daggenvoorde 

en de werkgroep Avondwake met 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 oktober 2013 

 

06 okt.. 10.00 uur Dienst met Ds. Heslinga, Israël zondag 

13 okt. 10.00 uur Dienst met pastor J. van Al 

20 okt. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

27 okt.  10.00 uur Dienst met Ds. Volgenant-Bijma 

KerkdienstenKerkdienstenKerkdiensten   
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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   
Als u dit leest hebben we onze eerste ledenavond na de vakantie alweer gehad. Graag wil ik iets 

vertellen over onze vereniging.  Zijactief: de Vereniging van en voor Vrouwen van alle leeftijden en 

alle gezindten uit de Vecht en wijde omgeving zoals Terwolde, Teuge, Twello, Beemte Broekland, 

Vaassen, Apeldoorn.  

Wie zijn wij en wat kunnen wij voor jullie betekenen. Het ontmoeten van elkaar is belangrijk. 

 

Acht woensdagavonden, verspreid over het jaar komen we samen in zaal de Groot. In overleg met 

de leden proberen we, in een gezellige sfeer interessante onderwerpen en creatieve activiteiten te 

brengen. Voor kleinere groepen organiseren we specifieke workshops. Daarnaast hebben we in de 

zomermaanden een programma met wandelen, fietsen en een uitstapje. 

We vragen een contributie van € 30.00 per jaar. De leden betalen een bedrag van € 3.00 per avond 

voor zaalhuur, en twee consumpties.  

Zeg je: Daar wil ik meer van weten kijk dan op de pagina van Plaatselijk Belang de Vecht met een 

link naar Zijactief. www.de-vecht.nl   

Hier staan ook de adressen van bestuursleden, of neem contact op met het secretariaat:  

Kerkstraat 16 7396 PH De Vecht. Natuurlijk kun je ook geheel vrijblijvend een avond meemaken en 

wie weet, je later aansluiten bij Zijactief. 

 

Misschien is de avond van 16 oktober een leuke avond om eens een keer kennis te maken met onze 

vrouwenclub. We hebben dan een ontspannende avond. 

Tera en Gerrit Lueks zijn te gast en ze gaan in het Achterhoeks dialect ons trakteren op muziek, 

zang en voordracht. Ze hebben beloofd dat het een avond vol humor zal worden!  

Voor deze avond wordt u van harte uitgenodigd en breng gerust iemand mee. 

We zien u graag bij de Groot om 20.00 uur. 

Zaal open om 19.30 uur.  

 

Groetjes Janny 

Beste buurtbewoners, 
 

Het einde van het jaar komt in zicht en de pepernoten liggen al weer klaar in de supermarkt. Dus is 

het voor de vrijwilligers van de Buurt- en Belangenvereniging weer tijd om binnenkort bij u langs te 

komen met de lidmaatschapskaart en de deelnamelijst voor het Sinterklaasfeest in Dorpshuis 

“Ons Huus” op zaterdag 30 november. 

 

Deelname is voor kinderen t/m 8 jaar (dit is gewijzigd voorheen was dat 10 jaar). En dit jaar adviseren wij 

u om uw lidmaatschapskaart goed te bewaren, want … misschien is uw kaart een prijs waard. Goed 

opbergen dus en naar de ledenvergadering meenemen, want zonder kaart geen kans op een mooie 

prijs! 

 

Mocht u nog geen lid zijn of heeft u kinderen die u graag wilt opgeven voor het Sinterklaasfeest, 

mail of bel mij dan even. 

  

Met vriendelijke groet, 

Marjan van Assen, 06-23934384 of gerard-marjan@hetnet.nl 

 

 

 

http://www.de-vecht.nl
mailto:gerard-marjan@hetnet.nl
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“Luisteren en zingen in Noord” 
ORGELBESPELING EN SAMENZANG IN DE WILHELMINAKERK 

  
 

 Woensdag 30 oktober 2013  
Aanvang 19.30 UUR 

 

 

 

 KOM LUISTEREN NAAR EN ZING MEE MET ONS 
 MONUMENTALE BÄTZ-WITTE ORGEL UIT 1872 
 

unieke orgel – en zangavond 
m.m.v. 10 ! organisten 

 

PLAATS:  WILHELMINAKERK 
               BEEMTERWEG  7 

                     BEEMTE-BROEKLAND 
 

 
TOEGANG EN KOPJE KOFFIE/THEE IN DE PAUZE GRATIS 

 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
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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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“Hagenpreek in Zorgboerderij Wenumhoeve“Hagenpreek in Zorgboerderij Wenumhoeve“Hagenpreek in Zorgboerderij Wenumhoeve   

Op 15 september jl. heeft de Wilhelminakerk, in het kader van de start van het nieuwe kerkelijke 

jaar, een dienst georganiseerd in de zorgboerderij de "Wenumhoeve" in Wenum Wiesel. 

De organisatie had heel wat voeten in de aarde....hoe zou het weer zich houden.... is er voldoen-

de ruimte voor iedereen....de catering....de muziekinstallatie...de liturgie voor deze toch speciale 

dienst en meer van dit soort aardse zaken. 

 

Vanaf  's morgens 9 uur was iedereen van harte welkom, de zon scheen en men werd begroet met 

een kopje verse koffie en een plakje krentenmik. De belangstelling was overweldigend, ca 120 

volwassenen met een hele kinderschaar konden plaatsnemen op de stoelen of op de strobalen die 

de afscheiding met het boerenerf vormden. Voor de kinderen was er een springkussen geregeld, 

begrijpelijkerwijs konden de kinderen niet wachten tot dat de dienst was afgelopen. Er ontstond 

een ware run richting het giraffespringkussen. 

De liederen werden begeleid door het Wilhelminakoor waarbij de dirigent c.q. organist gebruik 

maakten van een synthesizer die met speakers was verbonden. Tijdens de dienst was het voort-

durende gekukel van een haan hoorbaar, een paar kippen liepen rond en de hond hield de wacht 

op het erf. 

 

Na afloop van de dienst was er weer koffie met een koek waarna met een glaasje wijn getoost 

werd op de start van het nieuwe kerkelijke jaar. 

Al met al een sfeervolle en geslaagde dienst, zeker voor herhaling vatbaar met veel dank aan Gert

-Jan en Hanneke Wensink, de eigenaren van de zorgboerderij aan de Wenumse Dwarsweg. 

 
Gerda Woudstra 

 

 

 

 

De gemeente bijeen in de veldschuur. Dominee Sjoerd Muller tussen de strobalen. 

De giraffe slaapt tijdens de dienst. Zorgboerderij “Wenumhoeve” in Wenum Wiesel. 
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Herfstimpressies 


