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Ook dit jaar vieren wij het paasfeest en het 

bevrijdingsboomfeest. Op maandag 9 maart is de 40 

dagentijd gestart. Onze Bijbelverhalen gaan over de weg die 

Jezus aflegt naar Jeruzalem. Hij weet dat hij daar zal gaan 

sterven. Het thema van de aankomende weken gaat over 

schat zoeken. Een schatzoeker is iemand die op zoek gaat 

naar een schat. Zij of hij maakt een lange reis en hoopt echt 

rijk te worden. Vaak beleven schatzoekers allemaal 

spannende avonturen. Zou het ze lukken om de schat te 

vinden? In de Bijbelverhalen van deze periode gaat het over mensen die een beetje 

lijken op schatzoekers. Niet dat ze zoeken naar een pot met goud, maar ze zijn wel op 

weg in de hoop dat ze iets kostbaars vinden. Iets waar ze echt rijk van worden. Wat 

voor rijkdom dat dan is? Dat gaan we de komende weken horen en beleven! In het 

project voor de veertigdagentijd worden we zelf ook een soort schatzoekers. Op 

donderdag 17 april vieren wij onze paasviering tegelijk met het bevrijdingsboomfeest.  

 

Topondernemers 

 Na lang zoeken en uitproberen hebben we voor groep 5 

t/m 8 een nieuwe wereld oriëntatiemethode! Het heet 

Topondernemers, een methode die thematisch werkt. 

Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen 

op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. 

Topondernemers laat kinderen de wereld ontdekken aan 

de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend 

thematisch onderwijs. Kinderen worden met 

Topondernemers uitgedaagd om initiatief te nemen, 

samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze 

zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen 

vragen. Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig 

te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote 

verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding 

van de leerkracht. 

 

Wat gaan we allemaal doen de aankomende weken?  

 

Dag Datum Activiteit 

woensdag 2 april open dag 

vrijdag 4 april kinderen krijgen hun portfolio mee naar huis 

maandag 7 april 10 minuten gesprekken 

donderdag 17 april paasviering en bevrijdingsboomfeest 

vrijdag 18 april kinderen vrij 

maandag 21 april Pasen; kinderen vrij 

vrijdag 25 april koningsspelen 

 28 april t/m 5 mei meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 

PCBS ‘Beemte’ Samen staan we sterk! 

 

PCBS `Beemte`PCBS `Beemte`PCBS `Beemte`   
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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 NL80RABO0393465438  

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 

Broekland 

Mw. Q. Kuiper 

Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 

E-mail: bb.beemtebroekland@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 Mevr. J. van der Zouw (ad interim) 

06 22973908 

E-mail:  j.vanderzouw@live.nl , 
               geawillemsen@gmail.com  
            jeroen.voges@rotosmeets.com 

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 Hr.J.Broekhuis 

Jagershuizen 36, 7316ND Apeldoorn 

Tel.: 055-5217222 

E-mail:  

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   

mailto:deratelaar@gmail.com
mailto:nellykyla@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:ronald.ganzevles@planet.nl
http://www.ovbb.nl
mailto:j.vanderzouw@live.nl
mailto:geawillemsen@gmail.com
mailto:jeroen.voges@rotosmeets.com
mailto:info@diobeemte.nl
mailto:beemte@pcboapeldoorn.nl
http://www.beemte.pcboapeldoorn.nl
mailto:fam.bomhof@wanadoo.nl
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Grondverzetbedrijf  

Johnny van Assen 

 

Oude Beemterweg 6 
7341 PA Beemte Broekland 

Tel: 06-12534148 

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 
 



De Ratelaar - April 2014 - Pagina 5 
 

 

 

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 

10 april Jaarvergadering BBvBB  Dorpshuis 

15 mei Longpunt, Het Kristal 

27 mei Vijftigplusreis 

29 juni MBDW-toernooi 
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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 april 2014 aanleveren.  

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

2014 week 

1,2 april 14 

29,30 april 18 

3,4 juni 23 

2,3 juli 27 

3,4 september 36 

1,2 oktober 40 

29,30 oktober 44 

9,10 december 50 

28,29 januari 5 

Verschijningsdata 

Beste lezers, 

 

`Maart roert zijn staart`, dit spreekwoord doet zijn naam zeker eer aan. Op deze dag van 

schrijven regent het de hele dag terwijl het gisteren 20 graden was en de zon de hele dag vol-

op scheen en de optimisten onder ons hun korte broek uit de kast te voorschijn haalden!! 

En nu hebben ze het over vorst de komende week… 

Als deze Ratelaar uitkomt is het april en die doet wat `ie wil. In ons land is het altijd weer een 

verrassing, maar we gaan in elk geval weer fijn de lente tegemoet. 

 

In deze Ratelaar staat de aankondiging van de ledenvergadering van de BBvBB. Na afloop van 

de ledenvergadering wordt er een verloting gehouden, waarbij grote prijzen te winnen zijn!! 

Neem wel uw ledenkaart mee, want daar staat het nummer op waarmee u die prijzen kunt win-

nen. Heeft u de ledenkaart niet meer dan is dat geen probleem, het bestuur kan uw nummer 

die avond voor u opzoeken. 

 

De vijftigplusreis is dit jaar op dinsdag 27 mei. 

Meer informatie daarover staat in deze Ratelaar. 

Wie gaat er mee? 

 

U kunt zich ook opgeven voor het MBDW toernooi en het uitje van Zijactief de Vecht. 

 

Leest u bovenstaande en andere zaken in de Ratelaar, veel leesplezier. 

 

Namens de redactie, 

Nanda van Welie 



De Ratelaar - April 2014 - Pagina 10 
 

 

 

 

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   

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2014. 
DORPSHUIS “ONS HUUS” 

AANVANG: 20.00 UUR 
 

Op bovengenoemde datum, plaats en tijdstip, vindt de algemene ledenvergadering plaats. 
Wij nodigen alle leden van harte uit, deze avond bij te wonen. 
De agenda voor die avond is als volgt: 
 

1. Opening 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Notulen van de algemene jaarvergadering 2013  
4. Jaarverslag 
5. Financieel jaarverslag 
6. Bestuursverkiezing. 

Aftredend:  W.Mulder, niet herkiesbaar 
   Verkiezing van het nieuwe bestuurslid: Saco Bekius als penningmeester 

7. Rondvraag 

8. Presentatie Klompenpad Beemte-Broekland, door Martijn Grievink van de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland en Mart Mols van de werkgroep Klompenpad Beemte-Broekland 

 Pauze 
 
Na de pauze is er weer de traditionele bingo, met prachtige prijzen en verloting waarbij prachtige prijzen zijn te 

winnen, o.a. een I-Pad, en een vleesschotel. De verloting is op basis van de nummers , die staan ver-

meld op de lidmaatschapskaarten. 
 

Komt allen! 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus”    

Geen nieuws, goed nieuws? 
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Stembureau Dorpshuis “Ons Huus”. 

 

 

Woensdag 19 maart ging ’s morgens om 7.30 uur de deur van het stemlokaal in het dorpshuis 

weer open. 

Wij zaten nu weer aan de voorkant van het dorpshuis, dit is toch prettiger. Een paar sterke 

mannen hadden de vergader tafel eruit gehaald. Zo konden wij hier weer prima zitten. En er 

was ruimte genoeg voor de mensen om hun stem uit te brengen. Dit keer moesten wij toch 

geregeld de mensen om een kopie van een identiteit  vragen voor een volmacht stem. Sommi-

gen gingen naar huis om het op te halen, maar je mocht het ook digitaal laten zien en in vele 

gevallen lukte dat. Zo kun je in Spanje met vakantie zijn en je identiteitskaart toch via je mo-

biel oversturen. Als je een volmacht geeft, mis je natuurlijk wel het Engelse drop.  

 

Er werd wel weer met 

een rood potlood ge-

stemd, misschien komt 

ooit de stemcomputer 

weer. 

Dit zou wel een hoop 

telwerk schelen. 

 

Ook hadden weer 

Beemtenaren een stem-

pas gekregen, waarop 

stond dat het dichtstbij-

zijnde stemlokaal in Ze-

venhuizen was. Maar 

dan waren ze al wel 

langs het dorpshuis ge-

komen. 

Nu mag je natuurlijk in 

de hele gemeente stem-

men, maar het blijft 

raar. Wij hebben hier al 

vaker bij de gemeente 

naar gevraagd, maar zij 

komen er nog niet uit. 

Maar u kunt natuurlijk 

op het oude adres, 

dorpshuis Ons Huus ko-

men stemmen.  

 

De volgende verkiezingen zijn op donderdag 22 mei a.s. Dit zijn de Europese Verkiezingen. 

Wij hopen dat u dan weer komt stemmen, misschien dan wel met een grotere opkomst. 

 

Helaas was Minie Smallegoor door ziekte deze dag verhinderd. Wij wensen haar natuurlijk alle 

goeds toe. Jacintha van der Zouw heeft haar deze dag vervangen, waar wij erg blij mee wa-

ren. Een stembureau moet n.l. altijd 5 leden tellen.  

 

De stembureauleden, op deze foto v.l.n.r. Thea Bouwmeester, Dora Overvelde en Ineke Bom-

hof.  Rina Slijkhuis en Jacintha van der Zouw ontbreken op de foto, zij hadden pauze.

Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte BroeklandGemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte BroeklandGemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte Broekland   
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Nr. Afkorting 

  
Gemeenteraad 2014 

348 stemmen 
Gemeenteraad 2010 

382 stemmen 
Tweede Kamer 

sept. 2012 

520 

  
1. 

  
CDA 

  
120 

  
140 

  
125 

  
2. 

  
VVD 

  
49 

  
48 

  
179 

  
3. 

  
P.v.d.A 

  
7 

  
7 

  
40 

  
4. 

  
Leefbaar Apeldoorn 

  
23 

 
28 

  
  

  
5. 

  
D66 

  
18 

  

  
12 

  
26 

  
6. 

  
Gemeentebelangen 

  
22 

  
63 

  
  

  
7. 

  
ChristenUnie 

  
20 

  
15 

  
12 

  
8. 

  
Groenlinks 

  
15 

  
12 

  
9 

  
9. 

  
SGP 

  
46 

  
33 

  
33 

  
10. 

  
Partij voor de Dieren 

  
13 

  
11 

  
10 

  
11. 

  
Progressief Sociaal 
Apeldoorn 

  
2 

  
  

PVV 

48 

  

12. Verenigde Senioren 
Partij 

  
6 

  SP 

29 

13. Hart voor Apeldoorn/
OPA 

  
2 

    

  
14. 

  
Lijst Serlier 

  
2 

  

 

  
  

    
Blanco 

  

  
3 

  
  

  
  

    
Overig 

  
- 

  
13 

  
9 

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte BroeklandUitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte BroeklandUitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 in Beemte Broekland   

Stembureau Dorpshuis “Ons Huus”. 
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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 
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Hallo sportvrienden, 
 
Vorig jaar hebben we onder prima weersomstandigheden de mijlpaal van 30 MBDW toernooien gehaald, 
maar we gaan gewoon door. Daarom nodigen we jullie allemaal weer uit om in te schrijven voor het 31-ste 
MBDW toernooi. En hopen dat het weer en de sfeer weer net zo is als altijd. We hopen weer op een grote 

deelname van teams. We sporen dan ook iedereen aan om in zijn omgeving mensen enthousiast te maken 
voor ons gezellige “Meedoen-Belangrijker-Dan-Winnen” toernooi. We kunnen nog veel meer teams gebruiken 
en zitten nog lang niet aan onze limiet. Het zou mooi zijn als we in het verslag na afloop kunnen melden dat 
we weer eens gegroeid zijn in het aantal deelnemende teams. 
 

Zoals gebruikelijk wordt het toernooi ook dit jaar weer gehouden op de laatste zondag in juni, die valt nu op 
29 juni. Hopelijk zien weer elkaar dan weer op de vertrouwde locatie, het sportveld in de Beemte Broekland. 

 
Het is dit jaar weer mogelijk om in te schrijven bij de senioren in de prestatie en recreatie poules. Voor de 
jeugd van 13 t/m 16 jaar  is er weer een 3 tegen 3 toernooi en voor de jeugd van 7 t/m 12 jaar spelen we 
met minimaal 5 tegen 5 een toernooi. Je kunt je alleen of per team opgeven. Er bestaat wel de mogelijkheid 
dat de organisatie afwijkt van de opgave. Het is bij de jeugd van 7 t/m 12 jaar belangrijk dat je je goede 
leeftijd opgeeft. We willen bij voldoende deelname deze categorie splitsen in een poule voor de 7 t/m 9 jari-

gen en een poule voor de 10 t/m 12 jarigen. Dit kan alleen als er voor beide poules voldoende aanmeldingen 
zijn. Vorig jaar is dat helaas niet gelukt maar we proberen het opnieuw. 
 
Deelname voor de jeugd is gratis. Voor de seniorenteams bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. De inschrijving 

plus het inschrijfgeld moet voor 20 mei binnen zijn. Het inschrijfgeld kan overgemaakt worden naar Rabo-
bank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte Broekland onder vermelding van MB-

DW 2014 en de naam van het team. 
Indien het inschrijfgeld niet tijdig betaald is, kan deelname niet gegarandeerd worden. 
 
De afsluitende barbecue is niet meer weg te denken bij het MBDW toernooi. Het was telkens een groot suc-

ces en van alle teams die er aan meededen kregen we alleen maar positieve reacties. Daarom willen we jullie 
ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen om na afloop te kunnen BBQ-en. De kosten voor een volwassen-
pakket zijn € 8,50 voor een kinderpakket € 4,50. Jullie mogen er vanuit gaan dat de kwaliteit minimaal het-

zelfde is als voorgaande jaren.  

Opgeven voor de BBQ kun je via onze website of via het inschrijfformulier. Het geld voor de BBQ moet net 
als het inschrijfgeld voor 20 mei binnen zijn. Dit kan naar hetzelfde bankrekeningnummer onder vermelding 
van BBQ 2014, Teamnaam, aantal volwassen- en aantal kinderpakketten. Als er niet betaald is, is er ook 
geen BBQ pakket. 
 

 
De MBDW organisatie. 

 
Website: http://mbdw.diobeemte.nl 
Email:   mbdw@diobeemte.nl 
 

http://mbdw.diobeemte.nl
mailto:mbdw@diobeemte.nl
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Inschrijven bij voorkeur via onze website http://mbdw.diobeemte.nl 
Maar via de post mag ook altijd nog, dan voor 20 mei inleveren bij of opsturen naar:  
Jos van der Gouw     

Pinksterbloem 31      

7322 GS   Apeldoorn 
 
Voor de categorie 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar is deelname gratis. 
Voor een seniorenteam bedraagt het inschrijfgeld € 20,00 per team.  

Het geld kan overgemaakt worden naar de Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging 
DIO Beemte Broekland onder vermelding van MBDW 2014 en de naam van het team. Na ontvangst is de 
inschrijving definitief. 
Om BBQ pakketten te reserveren moet het verschuldigde bedrag voor 20 mei zijn overgemaakt naar bo-
vengenoemd rekeningnummer onder vermelding van de BBQ 2014, Teamnaam en het aantal volwassen- 
en kinderpakketten. 

 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Senioren:  
Naam team:…………………………………………………………………………………………… 
 
Naam contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 

 
Adres contactpersoon:……………………………………………………………………………….. 
 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon:  ………………………………    Email:………………………………………………….. 
 

Wij willen deelnemen met :  …… recreatie teams   en      …… prestatie teams 
 

Wij doen mee aan de BBQ en willen .… volwassenen- (€8,50/st) en …. kinderpakketten (€4,50/

st). 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 

Jeugd 7 t/m 12 jaar:    
Naam       Adres             Leeftijd! 
 
………………………..  …………………………………………………...  ………… 

 
………………………..  …………………………………………………… ………… 
 
………………………..  …………………………………………………… ………… 
 

………………………..  ……………………………………...……………. ………… 

 
………………………..  ………………………………………...…………. ………… 
 
………………………..  ………………………………………...…………. ………… 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeugdteam 13 t/m 16:  
Naam team:       ……………………………………………………………………………………. 
 
Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………….… 
 
Adres contactpersoon: ……………………………………………………………………………… 

 

Postcode/Woonplaats:………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon: ………………………………    Email:……………………………………………… 
 
Wij doen mee aan de BBQ en willen .… volwassenen- (€8,50/st) en …. kinderpakketten (€4,50/

st). 

http://mbdw.diobeemte.nl
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     Voor elke klus 
in en om het huis 

   Korenaar 12 
   7341 PV  Beemte-Broekland 
   Tel: 055-3120085  
   Mobiel: 06-12682896 
   Fax: 055-3016618 
   E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
   www.klussen-hoveniersbedrijf.nl 
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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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Datum  Dinsdag 27 mei 2014 
 
Vertrektijd  8.45 uur   

 

Thuiskomst 18.00 uur 

 

Inclusief  Koffie/thee met slagroomgebak 

Bezienswaardigheden 

   Pannenkoekenbuffet 

   Bezienswaardigheden 

   Koffie/thee/brood met warme hapjes 

   EHBO hele dag aanwezig 

 

Kosten  Leden van de BBvBB  € 45.00 per persoon 

   Niet leden   € 47.50 per persoon 

 

Als u al eerder mee bent geweest komen wij ook dit jaar (in mei) weer bij u aan de deur. 

En natuurlijk hopen wij ook op veel `nieuwe`enthousiaste vijftig plussers. 

 

Geef u dan op bij: 

Annet de haan  055-3132314 

Nanda van Welie  055-3231759 

Vijftigplusreis BBvBBVijftigplusreis BBvBBVijftigplusreis BBvBB   

https://www.google.nl/url?q=http://www.pipa.be/en/2014-02-15/de-ware-vrienden-trekken-met-de-bus-naar-fugare&sa=U&ei=rywrU9esM83M0AWR44DQAQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHUmsLKEFDZeiWuXLDH0-lFh8mU5Q
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KerkdienstenKerkdienstenKerkdiensten   

Zondag 6 april eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor 
Zaterdag 12 april om 18.00uur gezinsviering met palmpasen optocht voor kinderen van 2tot????? Met 
werkgroep en het koor Inbetween 
Dinsdag 15 april boeteviering in Twello met pastoor P. Daggenvoorde om 18.30 uur 

Witte donderdag 17 april eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde  en I. Kantoci om 19.00 uur in 
Twello 

Witte donderdag s`morgens om 11.00 uur gebedsviering in Vaassen met pastor W. Vroom. 
Goede vrijdag 18 april kruisweg om 18.00uur met pastor Brylak en het Antoniuskoor 
De paaswake is in Twello om 21.30 uur met het gehele team en pastoor Sebastiaan 
1e paasdag 27 april om 10.00uur viering met pastor D. Brylak en het koor Inbetween 
Aansluitend is er koffie, thee, of limonade met paasbrood 

Zondag 27 april is er een woord en communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor  
Zaterdag 3 mei  eucharistieviering met pastoor Sebastiaan 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 april  2014 

 

06  apr. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

13 apr. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

18 apr. 19.30 uur Dienst met Ds. Sj. Muller, Goede Vrijdag   

20 apr. 10.00 uur Dienst met Ds  A. Troost uit Ermelo, 1e Paasdag 

27 apr. 10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller 
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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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Sam’s KledingactieSam’s KledingactieSam’s Kledingactie   

 
Voorjaar 2014 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood! 

Op donderdag en vrijdag 3 en 4 april vindt in De Antoniuskerk de kledinginzamelingsactie van 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding, schoeisel en 

huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres: 
Kerkstraat 32 7396 PH De Vecht 
 
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cor-
daid Mensen in Nood. Graag vragen wij dit voorjaar een laatste maal uw aandacht voor een preven-
tieproject van Cordaid in het Zuiden van India, dat Sam’s Kledingactie voor het derde achtereenvol-
gende jaar steunt.  
 
Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. De 
slechte huizen van met name de kastelozen (Dalit) worden volledig vernield. Om mensenlevens te 
redden, bouwt Mensen in Nood samen met lokale organisatie Kalvi Kendra hier aan evacuatiecen-
tra waar mensen een veilig heenkomen kunnen vinden. De planning is dat deze centra eind dit jaar 
opgeleverd kunnen worden. Wij hopen nog één keer, met u, de handen ineen te slaan voor dit 
waardevolle project: Help mee, voor India! 
 

Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken 

op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.  

Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   
 

Op woensdag 9 april is onze creatieve avond gepland. 

Wat er gemaakt gaat worden is nog een verrassing. 

Aanvang 20.00 uur bij de Groot. Zaal open 19.30 uur 

Er zijn nog plaatsen te boeken voor de busreis naar Rotterdam op 14 mei. 

Meer informatie en boekingen bij Lies Ham tel 055.3231704 of bij  

Hetty v/h Erve tel 055.8449083 

Datums van wandel en fietstochten volgen nog. 

 

Groetjes Janny. 

http://www.samskledingactie.nl
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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 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

Antwoorden van de vorige “voor de jeugd” 
Linkerpoot linker schaap 
Bloem in mond 
Rechter schaapsvacht 
Bloemetje in het midden 
Gras rechtsonder 
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Winter één van de zachtste in 300 jaar  

 

De afgelopen winter was op één na de zachtste sinds het begin van de metingen in ons land in 

1706. In De Bilt bedroeg de gemiddelde temperatuur over de maanden december, januari en februa-

ri 6,0 graden tegen 3,4 graden normaal (gemiddeld over 1981-2010). 

Alleen de winter van 2007 was met 6,5 graden nog zachter, terwijl de winter van 1990 net als dit 

jaar op een gemiddelde temperatuur van 6,0 graden eindigde. 

In De Bilt kwam de temperatuur gemiddeld over het etmaal de afgelopen maanden op geen enkele 

dag onder het vriespunt. Halverwege de vorige eeuw zou dat vrijwel uitgesloten zijn geweest, maar 

door de opwarming van de laatste decennia is de kans op een winter met zo weinig kou toegenomen. 

Het KNMI schat dat een winter als deze in het huidige klimaat minder dan eens in de vijfentwintig 

jaar voorkomt 

De oorzaak van het zachte winterweer vinden we terug op de weerkaart. Voortdurend trokken diepe 

depressies over de Atlantische Oceaan naar de Britse eilanden, waardoor de luchtdruk bij Schotland 

gemiddeld over de hele winter uitzonderlijk laag was.  

Het vrijwel permanente lagedrukgebied bij Schotland leidde 

boven onze omgeving tot hardnekkige zuidenwinden waarmee 

voortdurend zeer zachte lucht van zuidelijke breedten werd 

aangevoerd.  

De depressies zorgden ook in ons land geregeld voor regen en 

wind, waardoor deze winter meer wind opleverde dan gewoon-

lijk. 

De cijfers spreken voor zich: De Bilt noteerde slechts 10 vorst-

dagen (minimumtemperatuur onder nul graden) tegen 38 

vorstdagen normaal, geen ijsdagen (maximumtemperatuur 

onder nul) tegen zeven ijsdagen normaal en een laagste tem-

peratuur van -3,1 graden. Zo’n hoge minimumtemperatuur is 

zeker in ruim honderd jaar niet voorgekomen. 

Alle maanden waren zachter dan normaal en vooral februari was bijzonder.  

In De Bilt bedroeg de gemiddelde temperatuur in februari circa 6,5 graden tegen 3,3 graden nor-

maal, goed voor een vierde plek bij de zachtste maanden sinds 1901.  

Bij het KNMI kwam de temperatuur in februari niet lager dan -0,1 graden en dat was ook de enige 

vorstdag. Zo weinig vorst en slechts één vorstdag is in februari niet eerder voorgekomen. 

De winter was ook zonnig: de zon scheen gemiddeld over het land omstreeks 250 uur tegen 196 uur 

normaal. In het zuiden scheen de zon zelfs ruim 280 uur. Vooral december en februari waren zonni-

ge maanden. Gemiddeld over het land viel de afgelopen drie maanden omstreeks 187 mm neerslag 

tegen 208 mm normaal, waarmee deze winter aan de droge kant was. 

Bron. KNMI 

 

In de Beemte verliep de winter iets kouder dan in De Bilt, gemiddelde temperatuur was 5.8 graden. 

In het totaal is de temperatuur in de Beemte slechts 8 keer onder nul geweest, het koudst was het 

de nacht van 30-01, het was die nacht –2.9 graden.  

Het was in de Beemte iets droger dan gemiddeld, in totaal viel er deze winter 159.5 mm neerslag, 

natste dag was 7-02, die dag viel er 12.7 mm. 

Met de bovengenoemde cijfers mag je deze afgelopen periode eigenlijk geen winter noemen, liefheb-

bers van sneeuw en ijs moeten weer wachten op wat de komende winter gaat brengen. 

Voor de overheid was het een voordelige winter, er is weinig zout gestrooid en hierdoor ook weinig 

reparaties aan de wegen nodig. 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weerverloop van de  
01-02 t/m 20-03 

 

Na januari start februari en maart 2014 bijna in zomerse 

sferen. Tot tweemaal toe stond de thermometer aan de 

Beemterweg boven de 20 graden. Regen viel er maar 

mondjesmaat, in februari totaal 51.3 mm en in maart (t/

m de 20e) slechts 10.9, totaal is dit 62.2 mm. 

De langjarige gemiddelde neerslag is voor deze periode 

rond de 77 mm. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis 

zich, het voorjaar van 2013 verliep bijna hetzelfde alleen 

kwam er toen eind maart nog een vorstperiode, iets wat 

ik nu niet meer verwacht en waarop ik ook niet hoop. 

Zoals de gehele winter komt de wind de laatste tijd ook 

weer hoofdzakelijk uit het Zuidoosten, vandaar de hoge 

temperaturen voor de tijd van het jaar.  

Het is gewoon opvallend hoeveel wind wij de laatste tijd 

uit deze hoek hebben gehad. Op naar het voorjaar, het 

wordt weer tijd om te tuinieren, buiten te zitten en mis-

schien al de BBQ van stal te halen. Het zou mooi zijn als 

de natuur dan ook een beetje wil meewerken. 

Bij plaatjes; 
 

1 Mooi is te zien op het plaatje hoe de temperatuur begin 

maart stijgt, vandaag (20-03) was het 21.3 graden, bijna 

zomer. 

 

2 In februari was de neerslag bijna normaal, maart begon 

veel te droog, 18-03 de eerste noemenswaardige neerslag 

van een lange periode, 7.4 mm. 

 

3 De windroos van deze winter, opvallend veel Zuidooster 

wind met als tweede Zuidwester wind, zoals de gehele 

winter bijna geen wind uit het Noorden. 

  

4 Rond 10 maart hoge luchtdruk in de Beemte, het record 

staat op dit moment op 1033.8 hPa, gemeten op 12-03. 

 

1 

2 

3 

4 

Weerspreuk van de maand april 

Broedt de spreeuw vroeg in april, een 

schone meimaand is op til. 
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Met NLdoet mochten we 13 vrijwilligers op de Wenum Hoeve welkom heten voor Boerderij & Tuin 

klussen. Om 12 uur werden er broodjes met warme worst en soep gegeten. Er was muzikale bege-

leiding bij van een vrijwilliger die accordeon speelde. Met een mooie afsluiting in de vorm van pof-

fertjes met ijs!.  

De sfeer was goed ondanks de regenbuien…die werden snel vergeten… 

 

Hartelijk dank allemaal.  

Oranje Fonds NLdoet, Wenum Hoeve 2014Oranje Fonds NLdoet, Wenum Hoeve 2014Oranje Fonds NLdoet, Wenum Hoeve 2014   

 
 
Zorg Boer Gert-jan & Zorg Boerin 
Hanneke &  
 
 
Wenum Hoeve 
Zorgboerderij & Jongveeopfokbe-
drijf 
Wenumsedwarsweg 99 
7345 AS Wenum-Wiesel 
T:  +31 (0)55 3121480 
M: +31 (0)6 18934832  
 
info@wenumhoeve.nl 
www.wenumhoeve.nl 
 

mailto:info@wenumhoeve.nl
http://www.wenumhoeve.nl/


De Ratelaar - April 2014 - Pagina 32 
 

 

 

Leuke websitesLeuke websitesLeuke websites   

www.hetloohofje.nl 
Leuk online brocante winkeltje met een uitgebreid assorti-

ment. Maar ook te bezoeken op diverse fairs en markten in 

onze omgeving. 

Met zelfs gebakrecepten op de site uit grootmoedertijd! 

www.crealyt.nl 
Dit is de site van een mevrouw die het enig 

vindt om Barbiekleertjes te maken. Kortgeleden 

heeft er een groot artikel over haar in de krant 

gestaan. Maar waar haar site was, kon je heel 

slecht vinden. 

Zij verkoopt haar spullen op Marktplaats en er is 

een blog. 

Op de site krijg je een indruk hoeveel en wat zij 

allemaal maakt! 

Je kan daar doorklikken naar Marktplaats en 

naar haar blog. 

 

www.stal135.nl  
Nog zo’n leuk winkeltje. Alleen 

zijn er geen fairs of markten 

meer in de buurt. Ik heb beide 

winkeltjes bezocht op de Bro-

cante in Deventer. Ik vond de 

spullen mooi, in goede staat en 

de prijzen redelijk. Dus lekker 

op de site snuffelen! 

 

http://www.hetloohofje.nl
http://www.crealyt.nl
http://www.stal135.nl

