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

Nieuws uit groep 1, 2 en 3 van PCBS “Beemte”                                                                     

 
We hebben een heerlijke kerstvakantie gehad. Thuis vierden we Kerst en Oud en Nieuw. De 

kinderen van groep 1 2 en 3 weten al heel goed hoe het gaat met de klok en de kalender om 

24.00 uur midden in de nacht op 31 december! 

Dan wordt het januari en ook een nieuw jaar. Dat is nu 2014! 

Na de vakantie hadden we eerst de gezellige inloop waarbij we 

elkaar allemaal een Gelukkig Nieuw jaar hebben gewenst! Jonathan 

vierde zijn verjaardag met prachtige vuurpijlen die geen lawaai 

maakten maar wel lekker smaakten.  

We hebben ook een verrassing op school. We hebben een nieuwe 

keuken voor de huishoek gekregen met nieuwe keukenspullen. Ook 

een extra bedje voor de poppen en een kast voor de poppenkleren. 

Het staat prachtig, we hebben er al in gespeeld.  De papa van Senna heeft alles in elkaar 

gezet. Er zijn ook nieuwe opruimbakken, dat is fijn, dan kunnen we handig alles weer netjes 

maken. En dat is nog niet alles, in de bouwhoek hebben we nieuwe auto’s gekregen, er zit ook 

een vuilniswagen en brandweerauto bij. De jongens hebben een brandweergarage gebouwd. 

Wat kunnen we bij ons op school nu fijn spelen! 

                                                                                                     

Het nieuwe thema gaat over: “Pluk vindt een huisje” een verhaal 

van Annie M.G. Schmidt. We bedenken hierbij weer allerlei 

leerzame en spel activiteiten.  

Groep 3 is gestart met een nieuwe kern van Veilig leren lezen. 

Kern 5 alweer! Het thema van deze kern is ‘sprookjes’, ‘verhalen 

en vertellingen’. De nieuwe woorden worden aangeboden in een 

sprookje over een lieve reus. De komende weken komen er 

nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de 

l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Ook geven we graag weer oefenbladen van Veilig 

en Vlot mee om thuis samen met uw kind de woordjes te lezen. 

 

Met het rekenen zijn we aan het eind van blok 6 en gaan we daarna gauw verder met blok 7. 

Het thema bij rekenen is de winter. We kijken naar sporen in de sneeuw en leren steeds meer 

sommen met erbij en eraf… 

 

Op maandagmiddag 13 januari werd er voor groep 1-4 een gastles verzorgd door een docent 

van Markant. Het thema was  ‘De tekentafel’ . Door samen te tekenen kunnen de leerlingen 

reageren op de ideeën van anderen. Communiceren door middel van lijnen tekenen is erg 

leuk, vooral met houtskool en met elkaar, samenwerken, praten over je eigen werk en 

reageren op het werk van anderen. Aan de foto’s kunt u zien dat dit een prachtige les was. 
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Redactie en kopijadres 

(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 

Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121305  E-mail: deratelaar@gmail.com 

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-

ven: 

Mw. N. Koenen 

Wieselsekampweg 23 7345 CJ Wenum Wiesel 

Tel.: 06 20408544  E-mail: nellykyla@gmail.com  

Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 

Broekland 

Mw. Q. Kuiper 

Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 

E-mail: 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: info@onshuus.nl 

Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 

Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 

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

Internet: www.diobeemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 

Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 

Tel.: 0578-560189  E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 

Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Mw. H.R. Hendriks  

Directeur PCBS 'Beemte' Tel.: 055-3121377 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 

Veenhuizerweg 57, 7321CW Apeldoorn 

Tel.: 055-3660287 

E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl 

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 

Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 

Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 

Tel.: 055-3121524  E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 

ColofonColofonColofon   

mailto:deratelaar@gmail.com
mailto:nellykyla@gmail.com
mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
mailto:ronald.ganzevles@planet.nl
http://www.ovbb.nl
mailto:info@onshuus.nl
mailto:info@diobeemte.nl
mailto:beemte@pcboapeldoorn.nl
http://www.beemte.pcboapeldoorn.nl
mailto:w.bouwmeester24@upcmail.nl
mailto:fam.bomhof@wanadoo.nl
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Grondverzetbedrijf  

Johnny van Assen 

 

Oude Beemterweg 6 
7341 PA Beemte Broekland 

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor 

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

verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 

De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 

8.00 tot 17.00 uur. 

  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 

Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 

Telefoon: 055-5801010 

Fax: 055-5801160 

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

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

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

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

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

Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 

 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

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

Agenda Beemte-Broekland Activiteit 

20 februari Longpunt, Het Kristal 
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B. Schipper Apeldoorn BV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte) 

 Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724 

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

 

 bedrijfsvloeren  gevelrenovatie 

 vloeivloeren  voegwerken 

 schuimvloeren  gevelreiniging 

 cement dekvloeren  impregneren 

 gyvlonvloeren  stralen 
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InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave   

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© Copyright 2013-2014: De Ratelaar 
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 Van de redactie       pagina: 9 
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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 februari 2014 aanleveren.  

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

2014 week 

4,5 februari 6 

4,5 maart  10 

1,2 april 14 

29,30 april 18 

3,4 juni 23 

2,3 juni 27 

3,4 september 36 

1,2 oktober 40 

29,30 oktober 44 

10,22 december 50 

28,29 januari 5 

Verschijningsdata 

Beste Lezers, 

 

Tijdens de winterslaap van De Ratelaar is de beheerder van het Dorpshuis vertrokken. Maar 

ook het bestuur is opgestapt. Kortom: crisis. In deze Ratelaar kunt u lezen wat er zoal aan 

gedaan gaat worden door een aantal mensen om tot oplossingen te komen voor de ontsta-

ne problemen. De redactie wenst ze veel wijsheid toe. 

 

Veel winter hebben we nog niet gehad. Daarom heeft de redactie maar een aantal foto’s 

van winterse taferelen in De Ratelaar geplaatst. Je weet dan eens weer hoe het ook kan. 

Wel jammer voor de IJsvereniging natuurlijk, maar ja wie weet, het venijn zit vaak in de 

staart. 

 

We hebben als redactie ook eens nagedacht over een nieuw logo voor De Ratelaar en na 

enig gepeins kwam er iets te voorschijn. Onze creatieveling in de redactie heeft iets fraais 

samengesteld. Het staat ergens in deze Ratelaar. Zoek het maar eens op. Dit alles in het 

kader van de website die we gaan samenstellen. Afgelopen maand zijn de eerste gesprek-

ken er over gevoerd en misschien hebben we de volgende maand (februari) al een website. 

Op internet gaat alles snel zeggen ze altijd. 

 

Meteo Beemte doet een oproep aan mensen die serieus de neerslag in hun eigen tuin of 

omgeving meten. Mochten die er zijn, laat ze zich even bij Meteo Beemte melden, zie de 

één-na-laatste pagina.  

 

Namens de redactie, veel leesplezier 

Siep Woudstra 
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Zevenhuizenseweg 8 

7322 HC Apeldoorn 

Tel: 055-3600425 

Fax: 055-3601838 

E-mail: info@reja-glas.nl 

 

Isolatieglas 
Enkel glas 
Spiegels 

Schilderwerken 
 

 

 

 

   Dhr. H. Vollering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@reja-glas.nl
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Buurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt en Belangen vereniging Beemte Broekland   
Graag wil ik beginnen, om u namens het bestuur van de BB-BB, een goed en gezond 2014 te wen-

sen! Wij hopen dat het een goed verenigingsjaar mag worden. 

 

Daar de eerste bestuurvergadering op 22 januari is, en het inleveren van kopij voor 15 januari 

moet gebeuren, kunnen wij u niet een “van de bestuurstafel” verslag inleveren. 

Toch is er inmiddels veel gebeurd, waarbij de perikelen van het Dorpshuis centraal stonden. De BB-

BB heeft zich actief opgesteld en de nodige financiën ingezet, om het Dorpshuis voor de verenigin-

gen en scholen open te houden. Een bestuur ad interim (tijdelijk) is geformeerd, waarin bestuursle-

den van DIO sport, BB-BB en de IJsvereniging zitting hebben genomen en hun verantwoordelijk-

heid hebben genomen, om enerzijds het Dorpshuis draaiende te houden en anderzijds om op-

drachtgever te zijn voor een onderzoek, waaruit moet blijken hoe door te gaan met het Dorpshuis. 

U kunt daarover meer lezen in deze Ratelaar. 

 

Eind  vorig  jaar, hebben wij aangegeven om terug te komen op voorstellen voor kleine fysieke 

projecten. U moet  daarbij denken aan een picnickbank, of zitbank, een “ blikvanger” (een net 

waarin lege blikjes kunnen worden gegooid) materiaal voor het rapen van afval in uw omgeving 

etc. 

U kunt daarvoor per mail, voorstellen insturen aan de Buurt en Belangenvereniging. 

Het mailadres is: bb.beemtebroekland@gmail.com 

In maart zullen wij uitslag geven welke inzendingen zullen worden gehonoreerd. 

Jan Vegter 

De Nieuwe Wetering in wintertooi 

mailto:bb.beemtebroekland@gmail.com
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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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Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Dorpshuisvereniging “Ons Huus”    
Beste buurtgenoten, 

 

In de vorige Ratelaar heeft u kunnen lezen dat het 

bestuur van de dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’ is 

afgetreden. In de extra ledenvergadering van 23 

december jongstleden is, na overleg met het be-

stuur en de verenigingen, besloten een tijdelijk be-

stuur aan de slag te laten gaan om de lopende za-

ken af te handelen. Dit interim bestuur bestaat uit 

Jeroen Voges (DIO), Gea Willemsen (BBVBB) en Ja-

cintha van der Zouw (IJsvereniging). 

 

Voorafgaand aan de vergadering waren er al ge-

sprekken gevoerd door onder andere Richard Smal-

legoor en de buurtbelangenvereniging met Jan en 

Mini Steenbergen. Het beheerderechtpaar gaf al va-

ker aan dat de exploitatie van ‘Ons Huus’, ondanks 

de vele initiatieven die ze namen, te weinig oplever-

de om een boterham te kunnen verdienen en dat ze 

de huurpenningen niet langer konden betalen. Tij-

dens de eerder genoemde vergadering is uiteindelijk 

besloten dat de ontbinding van de overeenkomst 

tussen de dorpshuisvereniging en Jan en Mini 

Steenbergen wenselijk zou zijn zodat de schulden 

niet zouden oplopen. Inmiddels is de overeenkomst 

dan ook ontbonden en zijn Jan en Mini verhuisd. 

 

U heeft in de vorige Ratelaar eveneens kunnen le-

zen dat er onderzoek zal worden gedaan naar de 

wensen en ideeën van de bewoners van Beemte 

Broekland en de gebruikers van het dorpshuis als 

het gaat over de toekomst van ‘Ons Huus’. Onder-

getekenden zijn van mening dat ‘Ons Huus’ zeker 

behouden moet blijven. Er zijn nog altijd veel vere-

nigingen die gebruik maken van het dorpshuis. Voor 

de sportieve buren van ‘Ons Huus’ is de sportzaal 

van belang om dichtbij actief te kunnen zijn en ook 

de basisschoolleerlingen van zowel Beemte als We-

num sporten hier graag. De sociale rol van ‘Ons Hu-

us’ lijkt ons nog niet uitgespeeld. En om een buurt-

schap als het onze leefbaar en gezellig te houden 

zijn, in onze ogen, de school, de kerk maar ook het 

dorpshuis belangrijk. 

 

Uit het onderzoek zal blijken of de meerderheid van 

de bewoners van Beemte Broekland hier ook zo 

over denkt en welke ideeën er naar voren gescho-

ven worden met betrekking tot de toekomst van ons 

eigen dorpshuis. We hebben inmiddels al een aantal 

mooie plannen gehoord en we zullen de haalbaar-

heid hiervan zeker onderzoeken. 

 

In afwachting van de uitslag van het onderzoek 

(waarvoor iedere buurtbewoner en gebruiker van 

Ons Huus benaderd zou kunnen worden) kunnen 

verenigingen, de school en een aantal andere ge-

bruikers gewoon gebruik blijven maken van Ons 

Huus. Het tijdelijke bestuur van de dorpshuisvereni-

ging zorgt ervoor dat iedereen naar binnen kan, dat 

er nog altijd iets gedronken kan worden en dat de 

meest belangrijke taken gedaan worden. 

 

U zult begrijpen dat het een hele klus is om een en 

ander te regelen en dat het lastig is om dit met een 

kleine groep mensen te doen. We willen u hierbij 

oproepen om, indien ook u het dorpshuis een warm 

hart toedraagt, u aan te melden voor een tijdelijke 

vrijwillige functie. U zou bijvoorbeeld samen met 

anderen een paar klusjes kunnen opknappen, u zou 

bij toerbeurt kunnen helpen bij het schoonhouden 

van de gymzaal zodat uw kinderen in een frisse 

sportzaal kunnen gymnastieken, u zou een bar-

dienst kunnen draaien, etc. 

 

Totdat er een definitief besluit is gevallen over wat 

er met het Dorpshuis moet gebeuren kunnen wij u 

hulp zeker goed gebruiken. Vele handen maken licht 

werk! Met elkaar kunnen we het dorpshuis tijdelijk 

draaiende houden totdat er een definitieve oplossing 

is voor de ontstane situatie. 

 

Als u ons zou willen helpen kunt u zich telefonisch, 

per e-mail of persoonlijk melden bij ondergeteken-

den. Eventueel kunt u een kleine financiële vergoe-

ding krijgen voor uw werkzaamheden. 

 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over 

de gang van zaken rondom ‘Ons Huus’. In het geval 

u vragen, ideeën, klachten of opmerkingen heeft 

horen wij die graag van u. Alleen in het geval wij 

weten wat er speelt kunnen wij actie ondernemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Voges     (DIO) 

jeroen.voges@rotosmeets.com 06 53760379 

Gea Willemsen    (BBVBB)  

geawillemsen@gmail.com   06 30157974 

Jacintha van der Zouw (IJsvereniging) 

j.vanderzouw@live.nl    06 22973908 

mailto:jeroen.voges@rotosmeets.com
mailto:geawillemsen@gmail.com
mailto:j.vanderzouw@live.nl
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Pedicure in opleiding zoekt voeten! 

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

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

 

Voetbehandeling maximaal 60 minuten 

 Desinfecteren voet 

 Nagels knippen 
 Eelt verwijderen  

 Nagels en eeltplekken afwerken met frees met behulp van nattechniek 

 Nagelomgeving schoonmaken. 

 Desinfecteren voet 
 Incrèmen voet 

 Eventueel likdoorns verwijderen  

 Eventueel ingroeiende nagels behandelen 

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

pedicure. 

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

 

Groetjes Karin    
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Leuke websitesLeuke websitesLeuke websites   

  

www.ellenwillink.com 

Deze keer een site van Ellen Willink. Zij ontwerpt al jaren fashion met de nadruk op ecologische duur-

zaamheid. Zo wordt de kleding gedeeltelijk geproduceerd bij sociale werkplaatsen. In een kleine opla-

ge of zelfs uniek. Daardoor is de kleding niet in elke maat leverbaar. 

De leukste pagina vind ik ‘Tas met een boodschap’. Veel shoppers met een redelijke prijs, gemaakt 

van oude PVC banners, van elk is er maar 1 gemaakt! 

Maar ook van hetzelfde materiaal prullenmanden en een zitzak. 

Of leuke vrolijke tafelkleden gemaakt van oude vlaggen. 

Er is een winkel in Den Bosch, maar online bestellen kan ook. 

 

Op facebook: Sanshoppie. 

Afgelopen december is Sanshoppie met een pagina gestart op raceboot met o.a. versierde potjes van 

glas,doosjes en mozaïekschalen. Zelf vind ik de glazen vazen en de versierde flessen erg mooi. Om 

iets in te stoppen als cadeautje, maar eigenlijk van zichzelf al mooi genoeg om weg te geven.  

Bekijk ook vooral de foto’s. 

Minpuntje is dat er geen prijzen bij staan. 

Wil je meer weten, of wil je andere kleurencombinaties? Gewoon even een berichtje sturen! 

        Miek v.d. Pangaard 
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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 

Openingsti
jden w

inkel 

ma. t/
m vr. 8

.30-12.00 

uur 

Zat. 8
.30 -1

6.00 uur 

  

 

Kerkstraat 12  
7396 PH De Vecht - Terwolde 

Tel  : 055-3231276 
Fax  : 055-3231776 
E-mail : devecht@tiscali.nl 
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Wij wensen u allen een goed en vooral gezond 2014. 

 
We kunnen terug kijken op gezellige soosmiddagen, helaas hebben we in 2013 afscheid moeten 

nemen van een paar trouwe leden. 

 

In november hebben we Jan Bark als gast gehad, hij heeft een eigen museum in Apeldoorn. 

Het museum heet “in de zevende hemel”. 

Hij kon heel veel vertellen over de traditie van Sint Nicolaas en kon er heel veel van laten zien want 

hij verzamelt er al 50 jaar spullen van. Het was een interessante middag. 

 

In december zijn we creatief bezig geweest en hebben onder leiding van Dinie en Bep een kerst-

stukje gemaakt. Het resultaat was verbluffend,en dat met bijna allemaal materiaal uit eigen tuin. 

Wat hadden we allemaal groene vingers en wat was het leuk om te doen. 

 

Januari: we begonnen het nieuwe jaar met gezellig bijpraten onder het genot van thee met natuur-

lijk oliebollen. 

Daarna hebben we bingo gedaan, dat blijft ook altijd spannend om te doen. 

Er waren weer leuke prijsjes te winnen en niemand ging met lege handen naar huis . 

De middag was zo voorbij,gezellig! 

 

Dinsdag 4 februari is onze volgende soosmiddag. 

Dinie,Bep en Mini. 

SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

De dames aan het werk. 
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“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte“PCBS” Beemte   
Vanuit PCBS ‘Beemte’ 

 

Allereerst de beste wensen voor het jaar 2014! Dat het voor iedereen maar weer een 

heel mooi en goed jaar mag worden!  

 

Gelukkig Nieuwjaar! 

 

Het is wat wennen af en toe. 

het voelt een beetje raar. 

er is een heel nieuw jaar. 

het nieuwe jaar is leeg en schoon. 

het is een nieuw begin. 

je kijkt naar wat er komen gaat en vult het samen in 

 

 

Leuke maar ook spannende dingen komen er dit jaar aan. We starten volgende 

maand met de CITO van groep 8 en verwijzen de kinderen naar het voortgezet 

onderwijs. Een spannende tijd voor groep 8. Verder hebben we deze maand de kerk- 

schooldienst. Een dienst die we samen met dominee Muller voorbereiden en waar 

kinderen een grote rol spelen in de dienst. U bent natuurlijk van harte welkom tijdens 

deze dienst! Ook dit jaar zullen we u weer op de hoogte houden van alles wat er in 

onze school gebeurd. 

De komende weken staat er weer van alles op het programma bij ons op school. 

Hieronder kunt u lezen wat er in de school gebeurt.  

 

Agenda  

 

Dag Datum Activiteit 

Maandag t/m vrijdag 20 t/m 31 januari CITO groep 1 t/m 7 

Woensdag 22 januari 19.30 uur Ouderavond 

Zondag 26 januari 10.00 uur Kerk- schooldienst 

Donderdag 6 februari Tweede portfolio (rapport) 

Maandag 10 februari Kinderen vrij 

Dinsdag t/m donderdag 11 t/m 13 februari Eind CITO groep 8 

Donderdag 13 februari 10- minutengesprekken 

Maandag t/m vrijdag 17 t/m 21 februari Voorjaarsvakantie 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   
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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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KerkdienstenKerkdienstenKerkdiensten   

Kerkdiensten 

 

Zaterdag 1 februari  Eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde en het koor Inbetween 

 

Zondag 9 februari Eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor 

 

 Zaterdag 15 februari Woord en Communieviering met pastor Vroom en het Antoniuskoor 

 

Zondag 23 febr geen viering in de Antoniuskerk wel de Vormsel viering om 10.00 uur in Twello, Ole 

en Luuk worden gevormd, onze 2 misdinaars 

 

Zaterdag 1 maart de Carnavalsviering met P. Daggenvoorde en het koor Inbetween 

 

 

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 de activiteiten te bezoeken die u aanspreken. 

 

 

met vriendelijke groeten, 

de locatieraad en het parochiesecretariaat. 

Diensten in de Wilheminakerk in februari  2014 

 

02 febr.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Mulller 

09 febr.  10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Mulller 

16 febr.  10.00 uur Dienst met Ds. J. van der Klis 

23 febr.  10.00 uur Dienst met Ds. Zuidema 

02 mrt.  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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Zijactief de VechtZijactief de VechtZijactief de Vecht   

 

Op 19 februari komt de heer G. Borgonje uit Raalte bij ons. 

Hij gaat een digitale lezing houden over tuin en kuipplanten. 

Het voorjaar ligt nog in het verschiet maar wellicht kunnen we tips verwachten voor de tuin en het 

terras. Ideeën voor verzorging e.d. 

Het gebruik en sortiment van tuin en kuipplanten zijn de laatste 20 jaar enorm toegenomen. Dit kan 

op verschillende manieren gebeuren bv. deze groep van planten mixen in vaste planten borders, 

bloembakken, potten, schalen en hanging baskets.  

We verwachten dat het een kleurrijke lezing zal worden. 

Locatie de Groot, aanvang 20.00 uur. 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. 

Introducees zijn natuurlijk welkom. 

Het nieuwe jaarprogramma staat inmiddels ook op de Zijactief pagina van de site 

 www.de-vecht.nl  

We hopen velen van u te zien. 

 

Groetjes Janny.  

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

 
 

 

Ja of nee voor het dorpshuis !!!!Ja of nee voor het dorpshuis !!!!Ja of nee voor het dorpshuis !!!!   
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CompetitiesCompetitiesCompetities   

De Keu t.m. gem. beurten punten Ons Huus t.m. gem. beurten punten

caram- caram- caram- caram-

boles boles boles boles

G. Reusken 31 21 26 0 G. Wijnbergen 41 41 26 2

B. Bouwmeester 35 35 28 2 J. Bakker 50 49 28 0

W. Hagen 29 29 20 2 H. Homan 31 18 20 0

L. Bomhof 31 18 21 0 L. Veldhuis 33 33 21 2

M. vd Haar 31 28 33 0 M. v. Binsbergen 31 31 33 2

G. de Groot 50 47 36 0 J. Broekhuis 59 59 36 2

J. Veldhuis 38 31 20 0 A. Velthoen 50 50 20 2

H. Reusken 33 10 23 0 E. Bellert 41 41 23 2

J. IJsseldijk 27 18 49 0 P. v. Voorst 31 31 49 2

G. de Groot 50 50 46 2 J. Broekhuis 59 58 46 0

H. Reusken 33 33 42 2 A. Velthoen 50 33 42 0

J. Ijsseldijk 27 27 31 1 P. v. Voorst 31 31 31 1

J. Veldhuis 38 38 28 2 W. Bouwmeester 47 46 28 0

M. vd Haar 31 8 16 0 M. v. Binsbergen 31 31 16 2

L. Bomhof 31 26 21 0 L. Veldhuis 33 33 21 2

B. Roeterd 53 47 37 0 G. Wijnbergen 41 41 37 2

B. Bouwmeester 35 35 40 2 J. Bakker 50 42 40 0

W. Hagen 29 29 23 2 H. Homan 31 19 23 0

punten 15 punten 21

Behaalde punten voorjaar 2013 24 Behaalde punten voorjaar 2013 16

punten totaal 39 punten totaal 37

Wij feliciteren De Keu met het behaalde resultaat.

Het is voor de derde keer achtereen, dat de Keu de beker wint. Dus mogen ze hem houden!!

De speler met de minste beurten in een gewonnen partij is: Maurits van Binsbergen met 16 beurten

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

Weerspreuk van de maand 

Als januaar ons brengt 

strenge vorst, lijden wij des 

zomers geen dorst…... 

 

 

 …..Onweer en bliksem in de Beemte ….. 

Op 03-01 brak er in de late namiddag een onweer los in de Beemte, het onweer 

ging vergezeld van de nodige wind, regen en zelf hagel kwam er naar beneden, 
zeer ongewoon in deze periode. 
Gezien MeteoBeemte nu beschikt over een SkyScan was de bui prachtig te volgen. 

De bui trok vanaf het Zuidwesten richting het Noordoosten. Op de onderstaande 
linker kaart kun je het aantal inslagen zien van de bui in een deel van de provincie 

Gelderland, ieder donker puntje is een ontlading.  
In de regio Apeldoorn en omstreken waren er dat welgeteld 305. Op de rechter 
kaart zie je Apeldoorn Noord, de Beemte en de Vecht, alleen in de Beemte (in de 
gestippelde cirkel) waren er al 4 ontladingen. Hoe groter de cirkel op de kaart rond 
de ontlading (donker puntje op de kaart) hoe heftiger de ontlading. Als je de kaart 
van de Beemte goed bekijkt zie ja dat de hoogspanningsmast vlak bij MeteoBeem-
te ook een inslag kregen te verwerken.  

Natuurlijk veroorzaken de meeste inslagen gelukkig geen schade.  
Degelijke kaarten en digitale gegevens daarvan gaan in een databank hiermee kun 
je in de toekomst dan zien of er op bepaalde plaatsen meer ontladingen zijn als op 
een andere plekken in de Beemte.  

………. Oproep ………. 

Zijn er nog mensen in de Beemte of in de omstreken 

die ook geïnteresseerd zijn in het weer en bv. de  
neerslag hoeveelheden serieus bij houden dan zou                
MeteoBeemte daar graag mee in contact komen.  
Is dat aan de orde dan gaarne een mailtje naar:  

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

Het weerverloop van de winter  
2013– 2014 

De start van deze winter was vochtig en de temperatuur 

is soms bijna zomers, verschillende dagen ging de ther-

mometer in de dubbele cijfers. Oorzaak van dit alles is de 

bijna constante Zuidoostelijke stroming. Door deze stro-

ming krijgen wij de ene na de andere depressie te verwer-

ken. Nat wordt het dan ook, natste dag van deze winter 

was 5-12, toen viel er 14.7 mm neerslag in de Beemte. In 

het totaal hebben wij ook al 3 stromen gehad, 

De hardste windstoot deze winter is gemeten op 24-12, 

om, 10.00 uur waaide het 74 km/hr. 

Koudste dag van deze winter is tot nu toe 11 december, 

op die dag was gemiddelde 1.7 graden. 

Opvallend is ook dat de temperatuur slechts 5 keer onder 

nul is geweest op normale waarne-

mingshoogte, het koudst was het in 

de nacht van 10 op 11 december,  

-2.0 graden. Zoals al gezegd zacht 

was het wel, op 6-01 stond de ther-

mometer om 16.00 uur op 13.9 gra-

den, bijna lente in de Beemte! Wat 

de winter verder nog gaat brengen is 

nog onduidelijk, de wind is half ja-

nuari iets meer in de noordelijke ge-

draaid maar echt vriezen wil het nog 

niet, het zijn slechts plaagstootjes. 

Deze berichten zijn natuurlijk voor de schaatsclub teleur-

stellend maar in februari kan misschien nog ijs brengen op 

het Kanaal. 

…. Bij de grafieken …. 
 

1. Temperaturen van deze winter, zoals je ziet is dit 

lang geen winters beeld. 

2. De neerslag hoeveelheden per dag, bijna iedere dag 

valt er wel wat. Sneeuw hebben wij op een enkel 

vlokje na nog niet gehad. 

3. Een beeld van de windrichtingen, zoals je ziet komt 

de meeste wind uit het Zuidoosten (42%), met als 

tweede het Zuidwesten (23%), en slechts 3% uit de 

Noord hoek. Dit beeld verklaard tot nu toe de hoge 

temperaturen van deze winter. 

4. In deze grafiek zie je het verloop van de barometer, 

het dieptepunt wat je ziet was op 25-12, de barome-

ter stond toen op 982 hPa. Tijdens het onweer 3-01 

op  stand de barometer op ruim 1000 hPa, voor de-

gelijk weer is dat erg hoog. 
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