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“PCBS” Beemte
Vanuit PCBS ‘Beemte’…
Als u deze Ratelaar leest dan hebben wij als basisschool al even vakantie! We kunnen samen terugkijken op een heel mooi jaar, met allemaal leuke dingen die we gedaan en geleerd hebben. We zijn verder gegaan met onze uitwerkingen van onze slim fitte organisatie. We
hebben als team hard gewerkt om voor de kinderen een optimale leeromgeving te creëren.
Naast het leren hebben we de laatste periode ook andere dingen gedaan, zoals schoolreis,
groep-8-dag, een spelletjesmiddag georganiseerd door groep 8 en tot slot de juffendag met
een spetterende opening van het schoolplein. Het schoolplein ziet er erg mooi uit en vele vaders, moeders en kinderen hebben geholpen om dit tot een mooi resultaat te brengen. Ook
hebben wij veel gedaan gekregen door de vele sponsoren:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

J. Buitenhuis Grondverzet
Redon Bouw BV
Temmink Bouwprojecten bv
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
J. Wolters
Ega-Floor-Tec
J. van Assen Grondverzetbedrijf
V.O.F. Loon- en Grondverzetbedrijf D.G. van Assen
Bovendorp Loon- en Grondverzetbedrijf
Avloh Constructies
Jan Zevenhuizen
Ahoud Schilders
Entraction

Wij willen hen de ouders en kinderen die zo fijn geholpen hebben op welke manier dan ook,
heel erg bedanken!!
Zo aan het eind van het schooljaar kunnen we weer terugblikken om een mooi en goed jaar,
waarin we goed en fijn hebben kunnen samen werken met de school, ouders en de buurt. Ook
u wil ik van harte bedanken voor alles wat u voor de school heeft betekend en heeft gedaan!
Als kleine school kunnen wij niet zonder hulp van ouders en buurt! Onze dank is daarom erg
groot.
En dan volgend jaar… een nieuw jaar, een nieuwe groep en misschien wel een nieuwe juf of
meester! Volgend jaar hebben we een groep 1/2/3 met juf Ditta en juf Gerrie, een groep 4/5/6
met juf Viola en juf Mariët en een groep 7/8 met juf Viola en meester Boaz. We wensen de kinderen en de juffen en meester heel veel plezier met hun nieuwe groep!
Wij wensen alle kinderen, ouders, maar ook u als buurtbewoner een hele fijne vakantie!
Maandag 2 september beginnen de scholen
weer!
Datum
Activiteit
Namens het team PCBS ‘Beemte’
Helma Hendriks

02-09

8.15 uur inloop start schooljaar

06-09

Startactiviteit

12-09

19.30 uur informatieavond

18/19/20 -09

Kamp groep 7/8

02-10

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

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

Kaartclub
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Grondverzetbedrijf
Johnny van Assen
Oude Beemterweg 6
7341 PA Beemte Broekland
Tel: 06-12534148
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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
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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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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.

De Adelaar b.v.,
Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

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

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

Van de redactie
Beste lezers,
Je kunt toch niet zeggen, zoals je wel vaak hoort, dat er in De Beemte niks gebeurt. Er worden filmvoorstellingen georganiseerd door de beheerder van het Dorpshuis en verdorie nog aan toe, na één voorstelling
wordt de apparatuur gestolen en kunnen we fluiten naar de nog geplande voorstellingen.
Er worden ons bloembakken toegezegd bij de ingangen van De Beemte, maar die komen er niet heus. Er is
niemand die ze af en toe een beetje water wil geven. Nou vraag ik je toch, dat is teleurstellend.
Bij de ingang van De Beemte vanaf Kanaal Noord gaat iets gebouwd worden. Wie weet wat dat gaat worden? We wachten het wel af, maar zijn natuurlijk wel razend nieuwsgierig. Momenteel kunnen we niet goed
zien wat er daar allemaal gebeurt, alles wordt door de maïs aan het oog onttrokken. Dat maakt het nog
spannender. Als de maïs straks geoogst wordt, krijgen we misschien meer te zien en kunnen we ons er een
voorstelling van maken.
Er tegenover bij de Wilhelminakerk zit de kerkenraad met de tenen gekromd in de schoenen en met de vingers gekruist, ze zijn in afwachting van de toestemming van de gemeente Apeldoorn om de kerk met een
bijgebouw uit te breiden. Wanneer gaat de eerste spade de grond in en hoe komt dat er dan uit te zien?
Wie er niet nieuwsgierig naar is, jokt.
En dan zo’n Oranjefeest dat in De Beemte werd georganiseerd in augustus door de Oranjevereniging, dat is
zo langzamerhand van regionale betekenis gezien de artiesten die daar optreden. Liefst drie dagen lang en
voor elk wat wils. Een verslag en veel foto’s van deze gebeurtenis in deze Ratelaar.
Overal horen we en dat doet de redactie genoegen, het is alweer bijna september en dan komt De Ratelaar
weer uit. Je raakt er toch wel aangewend, elke maand weer nieuws en activiteiten in Beemte-Broekland en
zo overzichtelijk gerangschikt, dat je er eigenlijk niet zonder kunt en als De Ratelaar dan in augustus niet
uitkomt, ben je toch wel wat onthand.
De redactie vraagt inwoners uit Beemte-Broekland eens een stukje te schrijven over hun vakantie. Wat ze
zoal beleefd hebben of meegemaakt. Leuke, gekke of rare dingen. Maar ook een beschrijving en wat foto’s
van een mooi stukje natuur is natuurlijk van harte welkom. Anderen kunnen er dan van meegenieten en
zeggen misschien wel: daar wil ik ook wel eens naar toe. We wachten in spanning af.
Nou, daar is hij dan weer, bij deze.
Veel leesplezier er mee.
Namens de redactie
Siep Woudstra

Verschijningsdata
2013
Week
3,4 Sep.

36

1,2 Okt.

40

Het redactieteam bestaat uit:

29,30 Okt.

44

Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

10,11 Dec.

50

2014
28,29 Jan

5

15 feb

7

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

Dealer van

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

Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

fa. P.G.Jansen & zn
burgelijke en utiliteitsbouw
Broeklanderweg 67
Beemte – Broekland
Tel: 055-323 12 91
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Verslag 50plus reis BBvBB
2 juli 2013
Wat later in het jaar dan we gewend zijn, maar met mooi weer vertrokken we richting Marle. Binnendoor weggetjes doen het altijd goed en na een leuke route kwamen we bij het nostalgische blikkenmuseum.
Wat fijn dat de zon nog steeds haar best
deed, zodat we buiten op het terras onze koffie konden drinken. Het bijbehorende gebakje
smaakte lekker, een goed begin van de dag.
Na de koffie konden we op ons gemak rondkijken in dit unieke museum. Een feest van
herkenning met een verzameling van zo`n
10.000 oude blikken, bussen en trommels,
een snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd en
een ouderwetse sfeer. Zelfs het hout in de
deuropening was bedekt met blikken. De oudste blikken die we hebben gezien waren meer
dan 150 jaar oud.
In het restaurant wachtte ons een driegangen diner en met goed gevulde magen zetten we onze
reis voort.
De chauffeur bracht ons binnendoor in Lemelerveld. We bezochten daar `Royal Music Orgel All
In`waar we konden genieten van een prachtig concert. Ad Heutink bespeelt dit grote en imposante
orgel, maar voorafgaand aan het concert vertelde hij ons hoe het zover is gekomen;
Organist mocht hij van zijn vader niet worden, daarom werd Ad Heutink boer van beroep. Maar de
liefde voor de orgelmuziek bleef! In een voormalige kalverenstal, bij het inmiddels in bloembollen
gespecialiseerd bedrijf in Lemelerveld, beschikt hij nu over een eigen concertzaal met orgel..
Na de film over het bloembollenbedrijf, was het tijd voor een prachtig concert, waarbij solo`s werden afgewisseld met leuke meezingliedjes van vroeger.
Tussen de bedrijven door werd een kopje koffie en thee met koek geserveerd en voordat we vertrokken was er voor iedereen nog een consumptie met een hapje.
Uitgezwaaid door deze muzikale familie, kwam het eind van dit dagje uit in zicht.
Rond 17.45 uur parkeerde de chauffeur de bus bij dorpshuis `Ons Huus`waar we konden genieten
van broodjes met koffie en thee en daarna ter afsluiting nog een drankje.
Vijftig plus reis, elk jaar weer een gezellige dag.
Wij hopen u volgend jaar allemaal weer te zien op het jaarlijkse dagje uit van de BBvBB!
Vriendelijke groet,
Annet de Haan en Nanda van Welie
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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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De Vecht in de jaren vijftig
In de jaren vijftig was de Vecht nog een Dorp met veel bedrijvigheid die voor een groot gedeelte uit detailhandel bestond.
Zoals de kruidenierszaak met bakkerij van Bouwmeester en Hein Harink die een bakkerswinkel
bezat. Dan was er nog de kruidenierszaak annex rijwielhandel van Jacobs.
Wools had een kleermakerij aan de Beentjesweg en zijn zoon een textielwinkel aan de Kerkstraat die door zijn vrouw werd gedreven.
Daarnaast was er nog Kapper Leerkes en een elektrawinkel en installatiebedrijf Flierman, Café
de Groot (voorheen café van Duren) en op de tegenwoordige Kerkstraat nog Schildersbedrijf
de Bruin, de smederij van Jansen en de molenaar Koekkoek en de textielwinkels van Noordman.
Ook stond op het terrein een golfplaten loods in de volksmond 'de blikken Prins genoemd' deze
was verhuurd aan de Coöperatieve Handelsvereniging uit Apeldoorn de latere Welkoop, daar
haalden de boeren dan hun voerproducten. Later bouwden ze een nieuwe maalderij ernaast en
nam zoon Johan Jacobs de loods over om er een garage en bromfietsenzaak te vestigen. Tevens kwamen er benzinepompen van Caltex te staan.
Later in de jaren zestig, zeventig bouwde Johan een nieuwe stenen garage en hebben ze de
”Prins” afgebroken (ik heb er nog aan mee geholpen samen met wijlen Geert Kleiboer uit Terwolde). Johan Jacobs had ook een taxibedrijf en omdat ik op zaterdags hem nog wel eens hielp
om benzineklanten te bedienen, reed ik ook wel eens af en toe met de taxi om bv. dopelingen
naar de kerk te brengen. Soms vroeg hij mij in de vakantie om vrouwen met kleine kinderen
naar Twello te rijden naar het Consultatiebureau (fokveedag noemde hij dat) en dan nam ik de
Ford Fairline mee en zo reed ik dan met ze naar Twello om na ongeveer twee uur terug te keren. ‘s Morgens om 10 uur was het koffiedrinken geblazen in de keuken en zat Jan Sr in de
leunstoel onder de radio en als er toevallig een gelegenheid was op de radio dat het Wilhelmus
werd gespeeld dan stond hij op, zette de pet af en zong mee als een lijster.
Zo zie je maar weer dat ook hier de tijden zijn veranderd.
Ab Veldwijk

Rechts Dhr. Jacobs Sr daarnaast Dhr. Kleiboer en geheel links Ab Veldwijk
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Het weer in de Beemte...
willem@beemte.nl

De zomer van 2013…………...
Hoe snel alles voorbij gaat merk je pas achteraf, de zomer van 2013 is al weer ten einde. Vakanties, het
Beemterfeest en alle anders zomerse activiteiten zijn weer voorbij, op naar de zomer van 2014.
Meteorlogisch gezien hebben wij een best een aparte zomer gehad met best veel uitschieters. De gemiddelde temperatuur in de zomer in Nederland is rond de 17C, dit jaar was dat 17.5C (uurgemiddelde).
In de grafiek kun je het
temperatuur verloop
van de zomer van 2013
zien, de bovenste lijn in
de grafiek zijn de max.
temperaturen, de middelste lijn zijn de gemiddelde temperaturen
en de onderste lijn zijn
de minimum waarden.
Opmerkelijke piek was
er op 02-08, op die dag
was het in de Beemte
34.2C, een record bij
MeteoBeemte. Verder
waren en nog 3 dagen
boven de 30C en vele
dagen rond de 30C.
Natuurlijk viel er ook
neerslag in de in de
Beemte, in het totaal
waren er 24 natte dagen en viel er 128.9
mm. Het jaar is tot nu
toe veel te droog verlopen, de totale neerslag
tot nu toe is 235.5 mm,
een kleine 200 mm beneden het langjarige
gemiddeld. Ook hier
waren uitschieters, op
28-07 en op 06-08 regende het in de Beemte
176.3 mm respectievelijk 143.5 mm per uur,
best uitzonderlijke
waarden.
Dit zijn natuurlijk maximum waarden die maar enkele minuten worden gehaald
De hoogste dagsom was er op 20-06, die dag viel er 25.9 mm.
Al met al dus te weinig neerslag. Langjarige gemiddelden ontlopen elkaar
niet veel, het kan hierdoor nog een vochtige 2e helft van 2013 worden!
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Powered by

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

De zomer van 2013…………...
Storm is er deze gelukkig deze zomer niet geweest, hoogst gemeten windsnelheid was er op 08-07, er
was toen een windstoot van 45 km. per uur. Opmerkelijk is wel dat de eerste maanden in 2013 de wind
hoofdzakelijk uit het
noorden kwam, de zomer heeft een ander
beeld, zoals je in grafiek kunt zien was de
windrichting vooral veel
rond het ZW. Uit deze
windrichting kwam ook
de hoogst gemeten
waarde.

Hiernaast zie je het
drukverloop van de zomer van 2013, opmerkelijk hierin is dat de
druk in de tweede helft
van de zomer lager is
dan de eerste helft. Wel
werd er in deze tweede
helft de hoogste temperatuur gemeten. Gemiddeld zijn de waarden
boven het gemiddelde,
misschien mede hierdoor geen stormachtige
wind.

Al met al een mooie zomer, de meesten van ons die de vakantie in Nederland hebben doorgebracht hebben hierdoor mooi weer
gehad, op na de herfst.
Weerspreuk van de maand:

Op Mattheus(21) storm en wind, bestaat de kans dat men met de komende
Pasen nog de winter vindt.
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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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Succesvol 30
30-ste MBDW Toernooi
Na het debacle van vorig jaar waar we alles klaar hadden staan maar het helaas moesten af gelasten, konden we dit jaar toch het toernooi voor de 30-ste keer laten plaats
vinden.
’s Ochtends was het nog een beetje fris maar gaandeweg de dag werd het warmer en
waren er volop periodes met een lekker zonnetje. Ideale weersomstandigheden om een
lekker potje te volleyballen.
Het niet doorgaan van het toernooi vorig jaar heeft ons waarschijnlijk wel een aantal
teams gekost. Dit jaar stonden er 32 senioren teams op de velden. Een aantal teams
die al jaren mee doen, haakten dit jaar af. Gelukkig zagen we wel heel veel ‘jeugdige’
teams rond lopen die hopelijk nog jaren mee kunnen. Helaas lukte het ons niet om voldoende teams voor de klasse 13-16 jaar op de been te krijgen. We hadden daarvoor
maar 1 inschrijving. Bij de jongste jeugd hadden we tijdens de voor inschrijving al 8
aanmeldingen. Op de dag groeide dat tot 20 kinderen.
Nadat alle teams zich gemeld hadden en als aandenken van dit jubileumtoernooi een
mooie handdoek met opdruk kregen voor elk teamlid, kon er gevolleybald worden.
Er waren leuke en spannende partijen te zien. Soms super fanatiek maar soms ook vol
van plezier en lol. Na de poule fase was er voor een aantal teams alleen nog een plaatsingswedstrijd te spelen. De toppers mochten de beste plaatsen verdelen in de kruisfinales.
Bij de recreanten leidde dat uiteindelijk tot een verrassende winnaar, de Vage Ina’s. Zij
doen al 10 jaar mee maar tot nu toe nooit voor de prijzen. Met wat vrouwelijke Brabantse versterking is het ze dit jaar gelukt om de 1-ste prijs in de wacht te slepen voor
De plaggestekers en Hij, Zij en Wij die al jaren bovenin te vinden zijn.
In de prestatie poule hadden we een vertrouwde winnaar, de Enige Echte. Zij wonnen
voor de 3-de keer op rij de wisselbeker en mogen hem nu definitief houden. Ze kregen
het echter niet kado. In een spannende finale (setstanden 25-23, 23-25, 25-23) trok
Bon Bon Blok 2 net aan het kortste einde. Derde werd Uitblinkers 2 die de troostfinale
wonnen van de Nieuwe Generatie 2, een team in opkomst.
Bij de jeugd 7-12 jaar ging het er ook lekker fanatiek aan toe. Het inspelen begon al
ruim voordat de teams ingedeeld waren en de wedstrijden konden beginnen. Uiteindelijk won team “Rood” bestaande uit Yorick en Celine Bouwmeester, Joran en Ruben
Mensink en Lars Schutte. Ze waren zeker niet de langste maar ze hebben laten zien dat
niet alleen lengte bepalend is voor een goede prestatie. Alle deelnemende jeugdspelers
kregen ook een handdoek en een MBDW sleutelhanger als aandenken.
Nadat alle wedstrijden gespeeld waren werd er door een aantal teams weer gebruik gemaakt van de jaarlijkse BBQ. Dit zorgt voor een gezellige afsluiting van het toernooi en
er kan nog even lekker nagepraat worden onder het genot van een hapje en drankje.
De organisatie is zeer tevreden over dit 30-ste MBDW toernooi. Alles is goed verlopen
en bij ons zijn er geen klachten binnen gekomen. Dus alles bij elkaar weer een geslaagd
en succesvol MBDW toernooi. We hopen dat de deelnemers en het aanwezige publiek
het ook zo ervaren heeft.
Op naar volgend jaar, dan hopen we jullie allemaal weer terug te zien op het sportveld
van de Beemte. En we nodigen iedereen uit om vrienden, familie, collega’s, teamgenoten uit te dagen om ook een team op de been te brengen en mee te doen.
Organisatie MBDW Toernooi
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Avloh Constructies
Lage Brink 77
7317 BD Apeldoorn
Tel: 055-5225496
info.avloh@hetnet.nl
www.avlohconstructies.nl

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

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

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

kel 0
n
i
.0
w
en 0-12
d
j
i
3
gst r. 8.
v
n in
ur
e
Op . t/m
0u
0
.
16
ma
0r
uu . 8.3
t
Za

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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Uitslagen 30
30-ste MBDW Toernooi
2013
Recreatie
1

De Vage Ina’s

2

De Plaggestekers

3

Hij, Zij en Wij

4

Ariebombari

5

De Daltons

6

De Kromme Hoek

7

De Deurdouwers

8

Barkruk

9

Losjes

10

De Broekies

11

Stefophef

12

The Young Ones

13

Op de Valreep

14

The Old Ones

15

OVBB

16

De Hatse Flatsers

17

Meowers

18

Winnen Wat is Dat?

19

Oranje Ei Farm

20

Cool Cat

Prestatie
1

De Enige Echte

2

Bon Bon Blok 2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Uitblinkers 2
De Nieuwe Generatie 2
Uitblinkers 1
Foetsie
Teugseweg
Ai Ma Schik Heb
De Indiaantjes
De Bikkels
De Nieuwe Generatie 1
Bon Bon Blok 1

Jeugd 7 t/m 12 jaar
1

Blauw

Yorick, Celine, Joran, Ruben, Lars

2

Oranje

Demi, Danielle, Chantal, Naomi, Maaike

3

Wit

Ruben, Maaike, Fleur, Renske, Niels

4

Rood

Nila, Zab, Lianne, Ilse en Femke
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Oranjefeest 2013
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Zeven praktische pubertips
1.

'Blijf duidelijk. Je kunt met pubers veel bespreken en stap voor stap de grens verleggen, maar die grens ís en blijft niet discutabel. Dat is niet alleen prettig voor de
ouder, een puber vindt duidelijkheid ook fijner.'

2.

'Kijk naar je puber. Jij kent hem het best. Zit-ie lekker in zijn vel, loopt het zoals
het moet en houdt hij zich aan de afspraken? Dan kun je de grens misschien wat
verleggen. En als het mis gaat, de grens weer terugnemen.'

3.

'Help je puber bij het plannen van huiswerk, opruimen etc. Zijn brein is niet ingesteld om vooruit te kijken. Hij overziet de gevolgen niet. Vraag je puber hoe je hem
kan helpen. Kom met haalbare voorstellen. Eerst een half uurtje wiskunde, dan een
kwartiertje internetten en daarna een half uur Frans.'

4.

'Een puber kost vaak meer tijd dan een basisschoolkind. Hij vraagt meer begeleiding. Soms moet je het contact ook echt zoeken. Blijf geïnteresseerd, ook al doet
je puber nurks en afwerend. Probeer open te staan en niet meteen een oordeel te
geven.'

5.

'Laat pubers uitslapen wanneer dat kan. Hun puberbrein heeft meer slaap nodig
dan ze op schooldagen krijgen. Bijslapen in het weekend helpt.'

6.

'Je bent maar één keer jong, daar moet je als puber ook van kunnen genieten. In
deze fase hebben ze meer lef en kunnen ze enorm creatief zijn. Geef ze de ruimte
om zelf dingen te ontdekken - dat hebben ze nodig. Jouw vertrouwen maakt hen
sterk.'

7.

'Blijf rustig, laat je niet tot hetzelfde gedrag verlagen. Loop bij ruzie desnoods even
weg en zeg: "Ik ben nu zo boos, ik kom zo terug en dan praten we verder." Blijf
dan bij het onderwerp en haal niet allerlei andere dingen erbij met het gevaar dat
je in een oeverloze discussie verzandt.'
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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

Oranjefeest 2013
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Diensten in de Wilheminakerk in september 2013
01 sept.

10.00 uur

08
15
22
29

09.15
10.00
10.00
10.00

sept.
sept.
sept.
sept.

uur
uur
uur
uur

Dienst met Ds. W. Westerveld, uit Apeldoorn
Heilig Avondmaal
Dienst met Ds. Holwerda uit Bennekom
Dienst met Ds. Sj. Muller, startzondag, zie onderstaand
Dienst met Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn
Dienst met Ds. B. Heslinga uit Vaassen

Op 15 september aanstaande vindt de jaarlijkse Startzondag weer plaats; voor dit jaar hebben we de Wenumse zorgboederij "Wenum Hoeve" aan de Wenumsedwarsweg 99 bereid gevonden om daar dit feestelijke
moment met ons allen te mogen vieren.
Aanvang ca. 09.00 / 09.15 uur, de dienst zal om 10.00 uur beginnen.
Dit zal een bijzondere dienst worden daar in het platteland van Wenum, te midden van beesten van diverse pluimage. Voor de dienst wordt u verwelkomd met koffie en een koek, na afloop natuurlijk weer koffie, daarna een
glaasje frisdrank of wijn om eventueel nog dorstige kelen te laven.
U bent allen van harte uitgenodigd om gezamenlijk het nieuwe kerkelijk jaar enthousiast van start te laten
gaan!
Dan nog even het laatste nieuws van het "bouwfront". Naar verwachting zal de vergunning van de gemeente
Apeldoorn vóór 5 september afgegeven gaan worden, zoals ons verzekerd is, dus kijk niet verbaasd op als u
medio september bouw-activiteiten aan de Beemterweg 7 ziet, dan gaat het gebeuren!

Zondag 8 september Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het koor Inbetween
Zaterdag 14 september Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor
Zondag 22 september Woord en Communieviering met de pastoraatgroep en het Antoniuskoor
Zaterdag 28 september Eucharistieviering met vicaris Pauw en het Antonius koor
Zondag 6 oktober installatie van pastoor P. Daggenvoorde in Twello om 10.00 uur
Dit weekend is er in onze kerk geen viering
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur
en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
De Locatieraad en het parochiesecretariaat
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Klassiek vervoer bij trouwerij en jubileum
Bij de mooiste dag van uw leven hoort natuurlijk het mooiste
vervoer.
Wij rijden u graag met een of meer prachtige klassieke
automobiel(en).
Natuurlijk ook heel geschikt voor een jubilaris.
Neem voor prijzen en verdere afspraken geheel vrijblijvend
contact met ons op.
E. Hertgers
Broeklanderweg 53
7341 PM Beemte-Broekland
Tel. 055-3232166
Mobiel: 06-24778923
www.hertgersapeldoorn.nl
Tevens: Caravanstalling.

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Workshops
Beelden in beeld!
Dit najaar start een cursus figuur boetseren in was en klei. De cursus wordt gegeven in Barb’s
ateliergalerie in Wenum Wiesel bij Apeldoorn-Noord vanaf 10 en 12 september a.s. Men kan bijv.
een mensfiguur maken of een portret of eigen huisdier. U mag zelf uw onderwerp bepalen en of
dit abstract of figuratief wordt,
Het is wel zinnig van te voren te bedenken wat men wil maken en daarbij foto’s of plaatjes te
zoeken. Barbara laat zien wat er kan en geeft van te voren tekst en uitleg over het materiaal en
heeft voorbeelden. Ze laat het werken met was en klei zien, je leert dit zelf en hoe je de opzet
voor je figuur kunt maken. Ze heeft veel van haar wasfiguren in brons gegoten, te zien op haar
website.
De kosten van de cursus zijn € 165,-, van te voren te voldoen. Materiaalkosten zitten niet inbegrepen. Als je een figuur in was maakt kun je die eventueel later laten gieten, de gietkosten zijn
niet inbegrepen in het bedrag. Je kunt i.p.v. met was te werken ook met Plusklei werken, dit is
zelfhardende klei die later ook nog beschilderd kan worden. Dan ga je het later niet gieten.
Start van de cursus op donderdagavond van 19.30 – 22.00 uur vanaf 12 september. En dinsdagochtend 9.00 – 11.30 uur vanaf 10 september.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.barbsgallery.com/boetseren.html <http://
www.barbsgallery.com/boetseren.html> , email art-barb@planet.nl <mailto:artbarb@planet.nl> , tel. 055-5212407.
Met vriendelijke groet,
Barbara Pijnappel

Biljartvereniging Ons Huus
Stand na 45 wedstrijden

aantal Gem.
Speler
wedstr
1P.
W.Bouwmeester
45 1.57
J.Broekhuis
45 1.88
A.Velthoen
45 1.60
J.Bakker
45 1.52
E.Bellert
45 1.30
B.Koller
45 1.30
G.Wijnbergen
45 1.42
A.Doppenberg
45 1.12
J.vd Heuvel
45 1.26
H.Koller
45 1.08
H.Kieskamp jr
45 1.15
L.Veldhuis
45 1.22
H.homan
45 0.92
H.Kieskamp sr
45 0.70
P.v Voorst
45 0.80
M.v.Binsbergen
45 0.84

Gem.

Gem.

2P,
1.58
1.68
1.49
1.58
1.27
1.38
1.22
1.29
1.23
1.17
1.20
1.10
0.87
0.93
0.90
0.94

3P,
1.47
1.56
1.59
1.61
1.28
1.31
1.27
1.34
1.27
1.05
1.22
1.02
0.82
0.83
0.76
0.87

hoogste Te maken
Punten punten Hoogstepartij caramb.
3e per totaal serie
gem.
4de per
16
8
20
16
12
12
8
22
22
8
20
10
14
17
10
19

46
38
45
50
40
54
38
48
52
45
41
41
45
45
42
48

De periode kampioenen Groep
zijn: A
A.Velthoen
met
Groep B
A.Doppenberg met
Groep C
J.v/d Heuvel
met
Groep D
M.v Binsbergen met
Het gemiddelde is verdubbeld door G.Wijnbergen
B.Koller 2.93
met 3.67
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10
9
15
15
10
12
15
15
11
8
8
7
13
9
6
8

2.50
2.15
2.78
2.78
1.95
2.93
2.20
2.05
1.89
1.41
2.24
1.58
1.10
1.48
1.00
1.29

20
22
22
19

punten
punten
punten
punten

50
53
50
53
41
44
41
44
41
38
41
35
31
31
31
33

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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Oranjefeest 2013

Inmiddels ligt het al weer achter ons; het Oranjefeest in Beemte Broekland. En we kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde editie van dit jaarlijkse feest.

In de week voorafgaande aan het feest werd er
hard gewerkt om alles gereed te maken voor
het weekend. De gezellige groep vrijwilligers
liet merken er zin in te hebben en had de vaart
er goed in. Een ‘klein beetje’ regen op woensdag kon niet belemmeren dat hekken, podium,
fietsenrek en alle verlichting op tijd klaar waren. De biertjes na afloop van de avonden waren dan ook meer dan verdiend. De opbouwweek werd afgesloten met de gezellige donderdagavond, waarbij uiteraard ook de vrijwilligers
van de opbouw en de commissies uitgenodigd
waren.

Op vrijdagmiddag 9 augustus was de aftrap van het feestweekend met de seniorenmiddag.
Traditiegetrouw werd eerst het volkslied uit volle
borst meegezonden. ‘Mr. Diamand’ zorgde voor het
entertainment. Op de muziek
van ‘The Luana
Hawaiians’ werd meegezongen en gedanst. We kunnen terugkijken op een goed bezochte en zeer gezellige middag.

Het Hokersbal op vrijdagavond startte om 20.00
-js’ zorgden voor een gezellige sfeer in de tent.

uur. De ‘JPR Strinxband’ en ‘Old Ni
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Op zaterdag 10 augustus stond het
ontbijt weer klaar voor leden en
deelnemers van de optocht. Ook dit
jaar heeft de ontbijtcommissie weer
goed gezorgd voor de innerlijke
mens, en iedereen kon met een goed
gevulde maag de wagens op. De optocht reed dit jaar een route door
Beemte Broekland en gelukkig was
het weer ons goed gezind; het bleef
droog. De professionele jury koos dit
jaar Beemterweg/Kraaienjagersweg
als makers van de mooiste wagen.
De wagen had als titel “Hand op de
knip”. Na afloop konden de kinderen
weer hun snoeppakketten ophalen en
we hopen dat ze hebben gesmaakt.

Ook ’s middags tijdens de kinderspelen was het droog en de kinderen
hebben zich goed vermaakt terwijl zij als baronnen/baronessen,
prinsen en prinsessen
etc. streden om de eerste prijs
van hun groep. De Commissie Kinderspelen heeft er
weer alles aan gedaan
om de kinderen een gezellige
en sportieve middag te bieden, en dat is goed gelukt!
Aansluitend was er een ballonnenwedstrijd. Alle ballonnen vlogen
mooi de lucht in, we hebben er slechts één de boom in zien gaan. We
zijn benieuwd wiens ballon het verst is gekomen.

’s Middags werd er weer door de mannen gestreden op de minikraan op het onderdeel “Schep ‘m erin”. Het bleek moeilijk te zijn
om de bal op de buizen te krijgen. Dit jaar verliet Jeroen Buitenhuis
als winnaar het strijdtoneel, maar hoe kan het ook anders als je
beter bekend staat als `Mol`.
Op zaterdagavond zat de
het genot van een drankje
danst op de klanken van
on´.

sfeer er goed in. Onder
werd er gezongen en gede band `Sesam Sensati-

De zondagmiddag vond de zeskamp weer plaats. De Commissie Volksspelen wist weer nieuwe
en uitdagende spellen te presenteren. Dit jaar was het tot het einde spannend. Het team van
‘De Moatjes 1’ wist dit jaar verrassend te winnen en dat werd uitgebreid gevierd in de tent. ‘DJ
Levy’ heeft dit feest muzikaal weten te ondersteunen.
Wat vaak wordt vergeten is de afbouw. Gelukkig heeft een groep trouwe vrijwilligers hier wel
aan gedacht en was maandagavond het hele terrein weer op orde.
We kijken terug op een zeer geslaagd en gezellig Oranjefeest 2013. Het Bestuur dankt alle vrijwilligers, zonder hen was het absoluut niet mogelijk geweest. En uiteraard danken we ook alle
bezoekers die voor memorabel weekend hebben gezorgd!
Het bestuur van de OVBB.
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