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BEEMTE’S
NEXT
BEST
Minikraan
MACHINIST
Vorig jaar heeft de tweede editie plaatsgevonden van de nu al
legendarische zoektocht naar ‘Beemte’s Next Best Minikraan
Machinist’. Tijdens de eerste editie wist Edward Hissink te
winnen. Vorig jaar bleek Jeroen Buitenhuis de sterkste deelnemer. De vraag is echter of hij zijn vorm heeft weten te behouden, of dat hij ingehaald is door de andere professionals.
Tijdens het Oranjefeest Beemte Broekland 2014 zal de zoektocht naar 'Beemte's Next Best Minikraan Machinist' een vervolg krijgen.
Op zaterdag 9 augustus vanaf 15.00 uur zullen de deelnemers
hun kwaliteiten laten zien tijdens een nieuw spectaculair onderdeel.
Dus kom de machinisten op 9 augustus aanmoedigen en aanschouw of Jeroen zijn titel weet te verdedigen….of zal een andere minikraan machinist er met deze prestigieuze titel vandoor gaan??
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http://www.deratelaar.nl/
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Grondverzetbedrijf
Johnny van Assen
Bellertstraat 7
7341 PE Beemte Broekland
Tel: 06-12534148

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

Plek

Activiteit

6 jul

Ons Huus

Fiets/auto puzzeltocht

2 aug.

Diversen

Rondje Beemte

8,9 en 10 augustus

Feestweide bij Bovendorp

Beemterfeest
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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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LOON- en GRONDVERZETBEDRIJF

De Adelaar b.v.,

FA. BOVENDORP
Maïs zaaien.
Frezen, ploegen, inzaaien en doorzaaien.
Mest en mengmest verspreiden.
Inkuilen met doseerwagens.
Egaliseren en slootgraven.
Verhuur van kranen.

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

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

Beemterweg 25 Beemte
Tel: 055-3121314
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie
Er is veel beweging in de Beemte. We hebben de 50 plus reis gehad, wat een bijzonder leuke dag is
geweest. Dan zijn er vele Beemtenaren in actie gekomen om ons dorpshuis te helpen opruimen,
schoon te maken, plantjes te poten op het terras ed. Leerlingen van PCBS Beemte zijn op schoolreisje
geweest en hebben mee kunnen doen met de proeflessen streetdance in het dorpshuis. En het volleybaltoernooi op het sportveld, altijd weer een sportief dagje.
Veel hierover is te lezen in deze ratelaar.
Vervolgens kijken we uit naar de puzzeltocht op 6 juli met als startpunt het dorpshuis. De organisatie
is er met veel plezier erg druk mee, dus geef u op. Dat kan ook bv als gezin, vriendengroep of buurt.
De eerste buurtgroep van 14 personen heeft zich inmiddels al aangemeld. Onderweg zullen stops zijn
voor spelletjes, opdrachten en een versnapering. Terug bij het dorpshuis is er van alles georganiseerd,
zoals een gezellig muziekje, een springkussen voor de kleintjes, een scherm met foto`s en nog meer.
U kunt een drankje en een warme hap kopen, waarvan de opbrengst voor het dorpshuis is. Opgave het
liefst zo snel mogelijk , maar kan nog tot uiterlijk op zaterdag 5 juli a.s.
Dan krijgen we op 2 augustus het Rondje Beemte, al een aantal jaar een groot succes!
En de week daarna is de OVBB druk in de weer om het Oranjefeest wederom tot een succes te maken.
Al met al veel activiteit in de Beemte!
In de maand augustus komt er geen Ratelaar uit.
In september verschijnt de volgende Ratelaar weer in uw brievenbus.
Veel leesplezier!
Namens de redactie,
Nanda van Welie

Verschijningsdata
2014
week

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
veren.

30 sep., 1okt.

40/41

4, 5 november

45

9, 10 december

50

3, 4 februari

5/6

15 augustus 2014 aanle-
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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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ORANJEVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND

8 - 9 en 10 augustus
programma 2014
VRIJDAG 8 AUGUSTUS
14.00 UUR
20.00

UUR

01:00 UUR

Opening met het Wilhelmus
Seniorenmiddag m.m.v. ‘Climax’
Feestavond m.m.v. de band ‘Stageline’ en ‘DJ Jeroen’
Einde feestavond

ZATERDAG 9 AUGUSTUS
09.00 UUR
09.45 UUR

Ontbijt in de tent
Start optocht met aansluitend dweilorkest ‘het 4-us’ in de feesttent

14.00 UUR

Kinderspelen
Aansluitend ballonnenwedstrijd

15.00 UUR

Beemte’s Best Next Minikraan Machinist

20.00 UUR

Feestavond met de band ‘Vangrail’

01:00 UUR

Einde feestavond

ZONDAG 10 AUGUSTUS
13.00 UUR

Zeskamp

16.00 UUR

Feestmiddag met feestzanger ‘Party Harry’ en ‘DJ Giel’

20.00 UUR

Einde feestweekend
ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES
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Stand van zaken rond Ons Huus

In de afgelopen weken is er veel gebeurd in en rondom Ons Huus. We zouden iedere week wel een pagina vol kunnen schrijven over wat er allemaal gaande is, naast de ‘gewone’ activiteiten die allemaal
doorlopen en die we in eerdere Ratelaren al eens beschreven hebben! We willen u graag op de hoogte
houden en eigenlijk hopen we dat u, als u nog niet in Ons Huus bent geweest de afgelopen maanden,
ook enthousiast wordt na het lezen van al de positieve berichten die we u kunnen melden. Het enthousiasme zou zich eigenlijk als een olievlek moeten gaan uitspreiden.... Tot ver ‘over de viaducten’!
Op 30 april kwamen een 50-tal buurtbewoners en betrokkenen bijeen in Ons Huus. De uitslag van het
onderzoek dat gehouden was onder de buurtbewoners zou bekend gemaakt worden en de oplossing
voor een doorstart van het dorpshuis zou gegeven worden door het onderzoeksbureau Spectrum. Het
onderzoek werd inderdaad besproken. In grote lijnen komt het erop neer dat de meerderheid van de
ondervraagden het jammer zou vinden als het dorpshuis op slot zou moeten en dat een nieuwe beheerder gewenst is. Het mooie van de avond was uiteindelijk dat het onderzoeksbureau wel degelijk met
handige tips kwam om weer nieuw leven te blazen in Ons Huus. We werden allemaal aan het werk gezet om eens actief, in groepen, na te denken over hoe we samen ervoor kunnen zorgen dat Ons Huus
weer gaat leven. Aan het einde van de avond hadden zich vier werkgroepen gevormd die aan de slag
zouden gaan.
De bewoners, de verenigingen, het beheer, het bestuur van de dorpshuisvereniging en de activiteiten
die gehouden worden in het dorpshuis zullen het gezamenlijk moeten doen. Omdat hier, vanzelfsprekend, ook geld mee gemoeid is, moeten we ook de financiële situatie goed onder de loep nemen. We
zullen ervoor moeten zorgen dat de dorpshuisvereniging weer een betere financiële positie krijgt en tegelijkertijd het dorpshuis in zoverre moet worden opgeknapt dat er weer een werkbare situatie ontstaat.
In vorige Ratelaren en via brieven in uw brievenbus heeft u wellicht gelezen dat er drie partijen zijn die,
onder voorwaarden, geld lenen aan de dorpshuisvereniging om in ieder geval voorlopig nog Ons Huus
open te houden totdat de nieuwe plannen concreet zijn uitgewerkt. De Oranjevereniging, DIO en de
Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland (BBvBB) werken hieraan mee en aan de voorwaarde
dat de woning tegenover Ons Huus te koop wordt gezet (om de lening over een jaar af te kunnen lossen) zal worden voldaan. Tot zover het financiële plaatje.
Intussen werd er, na de 30e april, ook hard gewerkt aan de andere voorwaarden voor een doorstart. Er
zijn op de dorpsavond vier werkgroepen gevormd die zich gaan bezighouden met: Beheer, Bestuur, Acitiviteiten en Uitstraling van het gebouw. De werkgroepen zijn actief en enthousiast aan de slag gegaan
en de eerste resultaten zijn er.
De Activiteitenwerkgroep wil graag in eerste instantie weten welke activiteiten er georganiseerd zouden
moeten worden in Ons Huus volgens de buurt. Dit gaan zij onderzoeken. Tegelijk met het in gang zetten van dat onderzoek hebben zij besloten om alvast een activiteit, die in het verleden altijd voor een
geweldige opkomst zorgde, weer nieuw leven in te blazen: een puzzelrit gecombineerd met allerlei leuke activiteiten in Ons Huus! Elders in de Ratelaar kunt u hierover meer lezen. Het zou geweldig zijn als
op zondagmiddag 6 juli het dorpshuis weer eens volstroomt! De werkgroep is enthousiast en is hard aan
het werk om in het dorpshuis weer op de kaart te zetten
Ook de werkgroep die zich bezighoudt met de uitstraling van het gebouw is enthousiast aan de slag gegaan. De grote vraag was: hoe kunnen we met een klein budget er voor zorgen dat de uitstraling van
Ons Huus beter wordt en dat het weer een fijne plek is om te vertoeven? De werkgroep heeft met het
organiseren van klusdagen de aftrap hiervoor gegeven.
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Stand van zaken rond Ons Huus

Op het moment dat u dit leest zijn er een 4-tal kluszaterdagen geweest en hebben ook op andere dagen diverse mensen zich beziggehouden met de lange lijst met klussen die is opgesteld. De gemeente
Apeldoorn hebben wij bereid gevonden om kosteloos een aantal grote afvalcontainers neer te zetten.
Er is inmiddels heel veel troep afgevoerd, ook uit de beheerderswoning die nu verkoopbaar is. Er zijn
veel reparatie, tuin- en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd en ook de verwarming is weer in bedrijf! Het is zelfs de bedoeling dat ook de gevel gereinigd gaat worden. Op dit moment van schrijven
is dit nog niet gebeurd maar wie weet heeft u het, nu u dit leest, al wel uitgevoerd gezien….? Ook de
website van Ons Huus zal opgefrist worden. In het digitale tijdperk is immers, zeker voor
‘buitenstaanders’ een eerste indruk snel gemaakt na een bezoek aan een website.
De werkgroep Bestuur buigt zich over weer hele andere vraagstukken. Moet het nieuwe bestuur dezelfde taken krijgen als het vorige bestuur? Is het een idee om besturen van de dorpshuisvereniging
en de buurt- en belangenvereniging samen te voegen? Op welke gebieden moet het bestuur samenwerken met het beheer? En hoe betrekt het bestuur de verenigingen beter bij de dorpshuisvereniging?
Voor het dorpshuis is immers een goed evenwicht tussen de belangen van de bewoners, de behoeften
van de verenigingen en een professioneel beheer nodig. Allemaal belangrijke zaken om goed door te
spreken en uit te werken zodat een volgend bestuur een vliegende start kan maken zodra ze zijn geïnstalleerd. De leden van de werkgroep zijn overigens ook actief op zoek gegaan naar mensen die geschikt zijn voor een bestuursfunctie en zullen u wellicht benaderen of hebben u al benaderd. Schroomt
u zich overigens niet om u aan te melden als u niet gevraagd bent! Een gemêleerde groep mensen
met diverse kwaliteiten is nodig om het bestuur gemotiveerd en enthousiast te houden. En neem van
ons aan: van een bestuursfunctie kun je veel leren waar je in het dagelijks leven profijt van hebt!
Ook de leden van de werkgroep Beheer zijn in actie gekomen en hebben overlegd. Uiteindelijk is besloten dat het dorpshuis toch echt niet alleen op vrijwilligers kan draaien. Er is inmiddels een advertentie/vacature opgesteld waarin gevraagd wordt naar een man en/of vrouw die op professionele en
enthousiaste wijze het dagelijkse beheer op zich wil nemen inclusief een stuk horeca. We hebben als
werkgroep een lijst opgesteld waaraan het beheer moet voldoen en aan welke kwaliteiten en
(karakter)eigenschappen diegene(n) het liefst zou moeten voldoen. We hebben besloten om, als er
zich mensen hebben aangemeld, te vragen aan de potentiële nieuwe beheerders zich te presenteren
en om een uitgewerkt plan op tafel te leggen. We hebben ook zo goed mogelijk proberen te omschrijven wat Ons Huus te bieden heeft voor een nieuwe beheerder. Er hebben zich inmiddels, zonder een
vacature te hebben gepubliceerd, al een aantal geïnteresseerde mensen gemeld die mee willen doen
in de selectieprocedure.
Ook de gemeente is geïnteresseerd in de ontwikkelingen rondom Ons Huus. Regelmatig is er iemand
aanwezig bij diverse bijeenkomsten of laat men zich op andere wijze informeren over de stand van
zaken. Steven GerritZoals u kunt lezen en zien op de bijgaande foto’s: er zit beweging in Ons Huus!
We zijn verheugd over dit enthousiasme en de inzet van (steeds meer) betrokken mensen en zijn juist
daardoor nog gemotiveerder geworden om samen het dorpshuis weer op de kaart te krijgen! We nodigen u dan ook uit om op de eerstkomende dorpsavond, op 7 juli, te komen. U kunt dan zelf zien en
merken dat het weer gezellig is in het dorpshuis!
Met vriendelijke groet,
Jeroen Voges (DIO), 06 – 53760379 ,
Gea Willemsen (BBVBB), 06 – 30157974 en
Jacintha van der Zouw (IJsvereniging), 06 – 22973908
(het tijdelijke bestuur van de Dorpshuisvereniging Beemte Broekland)
P.S.: We hebben een nieuw e-mailadres. Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u schrijven naar:
infodorpshuisbb@gmail.com
sen is onze nieuwe stadsdeelmanager. Hij is de opvolger van Goos Zwanikken.
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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
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5e RONDJE BEEMTE 2 augustus van 11.00-17.00 uur

De definitieve route vindt u in de loop van juli op de website, met een omschrijving van de deelnemers en wat zij u kunnen laten zien.
Op dit moment zijn de volgende deelnemers bekend (er kan nog gewijzigd worden!):
Vellertweg
Tiemen Schipper met zijn nieuw ingericht museum met oude gereedschappen rond het platteland. U
kunt ook genieten van zijn prachtige tuin, waar nog meer te beleven is!
Beemterweg
In de kerkzaal vinden we het patchwork van Tootje
Vos en Marianne Bomhof en de kaarten van Ineke
Ganzevles.
In het atelier van Gerrie Disbergen zijn haar prachtige schilderijen te zien. Elke keer een verrassing
waarmee zij nu weer aan het experimentelen is!
Bij Ons Huus is er van alles: behalve een lekkere kop
koffie of thee ( wat een geweldige vrijwilligers die dit
zo goed draaien!!) is er van alles te zien.
Werk van Gerard van Engel en Albert van Hartskamp.
Carvingdemonstraties van 13.00-17.00 uur door Albert.
Oude Beemterweg
Atelier de kippenschuur met schilderijen en dierportretten van Miek v.d. Pangaard, porceleinschilderwerk van haar zus Riek Steenstra en natuurfoto’s van Ity Niejenhuis.
Goorland
Leuke expositie met veel historie rond Beemte Broekland bij Frits Bouwmeester. Hij weet hier heel
veel van!
Broeklanderweg
Jan Vegter en zijn kleindochter met schilderijen. Tevens Mongoolse kunst en kledij.
Het leuke winkeltje met allerlei creatieve cadeautjes van Fem Pas .
Anita Bensink met schilderijen en tekeningen.
Kerkstraat 51a in de Vecht
Hier laat Wilma Kleiboer van de Presant Tree kunstzinnige artikelen zien gemaakt door mensen met
een arbeidshandicap.
Teugseweg
Bij Annie van Dronkelaar kan je verrassende verzamelingen zien!
Nogmaals, op het moment van schrijven is dit een voorlopige deelnemerslijst met een summiere omschrijving. Er kan nog gewijzigd worden!!

Actuele info, route e.d. op www.atelierdekippenschuur.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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Kerkdiensten Wilhelminakerk
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks
Oude Beemterweg 1a
7341 PA Beemte Broekland, telefoon 055 3121640
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

06-07-14

10.00 uur

B. van 't Veld (Vaassen)

13-07-14

10.00 uur

G.R. Bloemendal

20-07-14

10.00 uur

T. Volgenant-Beima

27-07-14

10.00 uur

J. ter Avest (Arnhem)

03-08-14

10.00 uur

S.H. Muller

10-08-14

10.00 uur

G.F.H. Kelling

17-08-14

10.00 uur

S.H. Muller

24-08-14

10.00 uur

H. van Vreeswijk (Kampen)

31-08-14

10.00 uur

S.H. Muller (Avondmaal)

07-09-14

10.00 uur

S.H. Muller/A.J. Al-van Holst

14-09-14

10.00 uur

S.H. Muller (startzondag)

21-09-14

10.00 uur

L.C. Kraan

28-09-14

10.00 uur

G.R. Bloemendal

05-10-14

10.00 uur

S.H. Muller (afscheid-/(her-)bevestiging ambtsdragers)

12-10-14

10.00 uur

A.J. Al-van Holst

19-10-14

10.00 uur

S.H. Muller (Avondmaal)

26-10-14

10.00 uur

W. Westerveld

02-11-14

10.00 uur

S.H. Muller

05-11-14

19.30 uur

S.H. Muller (Dankdag)

09-11-14

10.00 uur

L.E. Bassa (Voorst)

16-11-14

10.00 uur

H. van Vreeswijk (Kampen)

23-11-14

10.00 uur

S.H. Muller/A.J. Al-van Holst

30-11-14

10.00 uur

L.C. Kraan

07-12-14

10.00 uur

S.H. Muller

14-12-14

10.00 uur

S.H. Muller

21-12-14

10.00 uur

A.R. Roodenburg

24-12-14

22.00 uur

A.J. Al - van Holst (Kerstnachtdienst)

25-12-14

10.00 uur

S.H. Muller (Eerste Kerstdag)

28-12-14

10.00 uur

S.H. Muller

31-12-14

19.30 uur

S.H. Muller (Oudejaarsdienst)

Tussentijdse wijzigingen voorbehouden
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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

Oranjevereniging Beemte Broekland

Nieuws van de volksspelen
Na vele vergaderingen, zijn wij als CVOVBB tot de conclusie gekomen
dat we weer leuke spannende spelen hebben bedacht. Er zullen spellen
terug komen van voorgaande jaren en er zijn nieuwe bedacht.

In 2013 heeft het team “De moatjes 1” het strijdtoneel verlaten met de
wisselbeker, maar nog belangrijker met de eer. We gaan ervan uit dat zij
hun titel dit jaar fel zullen verdedigen. Uiteraard hopen wij erop dat zij
sportieve tegenstand zullen krijgen van vele andere teams.
We hopen dat op 10 augustus de strijd weer los barst op het terrein aan
de Beemterweg.
Ons als commissie lijkt het leuk dat er zich meer onderlinge strijd gaat
vormen tussen de straten en buurten en tussen jong en oud in BeemteBroekland.
Dus geef jullie snel op voor De volkspelen Beemte- Broekland. Jullie
kunnen je op geven via de site www.zeskampverhuur.nl door onderaan de
homepage inschrijven zeskamp 2014 te klikken.
Dus geef je op en maak er samen met ons een gezellige en sportieve
dag van!
De commissie Volksspelen.

De Ratelaar - Juli 2014 - Pagina 19

De Ratelaar - Juli 2014 - Pagina 20

Kerkdiensten HH. Franciscus en Clara parochie

Zondag 6 juli vindt er de laatste weekendviering plaats in de Antoniuskerk
Deze begint om 10.00 uur en de voorganger is pastor D. Brylak.
Het koor Inbetween verleent haar medewerking.
We moeten afscheid nemen van onze kerk , maar zullen ook moeten gaan zoeken naar nieuwe wegen, en naar nieuwe vormen van vieren. Na de viering is er ruimte voor ontmoeten met koffie, thee,
of limonade, we nodigen u allen van harte uit voor de ontmoeting en afsluitende viering. De kerk
wordt gesloten, maar laten we de schouders eronder zetten door er te zijn voor elkaar en de geloofsgemeenschap van de H Antonius
De pastoraatsgroep
We hopen dat u een nieuw plekje zult vinden , waar u de Eucharistie kunt vieren in Vaassen of Twello;
Op 28 september vindt er de startviering plaats in Vaassen.
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 17.30 uur en zondag om 10.00 uur
Zaterdag 12 juli met pastoor Sebastiaan
Zondag 20 juli met pastor H.Hofstede
Zaterdag 26 juli met pastor I. Kantoci
Zaterdag 9 augustus met Pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 17 augustus met pastor W. Vroom
Zaterdag 23 augustus met pastor D. Brylak
Zondag 31 augustus met pastor H. Hofstede
Zaterdag 6 september met pastor D. Brylak
Vieringen in Twello elke zondag om 10.00uur een Eucharistieviering
27 juli met pastor H. Hofstede
3 augustus met pastor Sebastiaan
10 augustus met pastoor P. Daggenvoorde
15 augustus Maria ten Hemelopneming met pastoor P. Daggenvoorde om 10.00 ur
17 augustus met pastor Sebastiaan
24 augustus met pastor P. Daggenvoorde
31 augustus met pastor Sebastiaan
7 september om 9.00 uur met pastoor P Daggenvoorde
en om 10.00 uur klompendienst in de tent met pastor D Brylak en Dominee de Valk
wij nodigen u van harte uit de vieringen en de activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
We wensen u allen een mooie zomer en een fijne vakantie toe
met vriendelijke groeten,
de locatieraad en het parochiesecretariaat.
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OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Dorpshuis nieuwe stijl…..
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Vijfig plus reis BBvBB

27 mei 2014
Wat was het weer een leuke dag! Met dit jaar weer vier exKoffie drinken bij de Breierij
tra mensen die zich hebben opgegeven. Zo bestond de
groep uit 41 enthousiaste 50 plussers.
Onze eerste stop was bij de Breierij in Nijmegen. Daar werden we verwelkomt met 2 flinke koppen koffie met heerlijk
slagroomgebak.
Als we om ons heen keken zagen we gebreide (portret)
schilderijen, erg bijzonder en heel mooi.
Er werden vijf mensen uit het
publiek gevraagd om mee te
doen met het showen van de
truien en vesten. Op een heuse
catwalk lieten zij zien wat er in
de winkel van de Breierij te
koop is. En het heeft vast gewerkt, want velen van ons gingen met een
gevulde tas naar huis.
In de Breierij konden we zien hoe de truien die we in winkels kopen gemaakt worden. De grote breimachines zijn computergestuurd en de meest
ingewikkelde patronen worden moeiteloos door de machine gebreid. De
afgebeelde gebreide jurk moest even op de foto, deze is namelijk te koop
voor € 590,00 !! Wie zou dat nou kopen?
We hadden ons geen zorgen hoeven maken om de mannen onder ons.
Showen op de catwalk
Zij vonden de techniek en de verhalen erachter bijzonder interessant.
Vanuit de Breierij moesten we een klein stukje in de bus
om aan te landen bij de pannenkoekenboot. Het water van
de Waal stond laag, waardoor het stukje van de wal naar
de boot een ware uitdaging was. Maar wij mensen van het
platteland hebben ons niet laten kennen! Nog een uitdaging; volgens de kok werd het tijd dat iemand het record
aantal pannenkoeken eten op deze boot zou verbreken. Dat
zou neerkomen op 13 pannenkoeken per persoon voor de
dames en 21 voor de mannen. Vol goede moed zijn we aan
deze uitdaging begonnen, maar het leek een onmogelijke
opdracht. Toch hebben we ontzettend genoten van het buffet met naturel- spek en appelpannenkoeken. Daarbij was
er veel keus in zoete en hartige lekkernijen voor op de pannenkoek.

een gebreid schilderij

Een beetje moe en verzadigd van al dat eten vervolgden we onze reis in de bus naar het Open lucht
museum in Arnhem.
In de moderne capsule, het Holland Rama konden we genieten van een wonderbaarlijke reis, door het
Nederland van vroeger en nu. Bij aanvang van de voorstelling kantelde de capsule een beetje. Hierdoor
kwamen de banken schuin te staan en ontstond het effect van een theater.
De capsule is geplaatst op een hefarm, waardoor hij 355 graden om zijn as kan draaien en tot 7,5 meter hoog kan zweven en is gemonteerd op rails.
(Vervolg op pagina 31)
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Dealer van

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

Tel: 055-3121286
Fax: 055-3122200

Voetbal moppen……....
Een vrouw voelt zich achtergesteld door haar man. De vrouw zegt: "Je denk ook aan niets anders dan
voetbal, je weet nog geen eens wat onze trouwdag is.. Waarop de man zegt: dat weet ik wel, dat was op
de dag dat Nederland van Duitsland won.

Een man die naar een voetbalwedstrijd staat te kijken heeft al de hele wedstrijd kritiek op de scheidsrechter. Uiteindelijk is de scheidsrechter het zat en vraagt de man: "Wie fluit deze wedstrijd nu eigenlijk,
jij of ik?" "Kijk" zegt de toeschouwer, als jij dat al niet eens weet is het geen wonder dat je er niets van
bakt.

Waarom wil Duitsland Douwe Egberts als sponsor??... Omdat ze gratis punten weg geven
Waarom liggen er op het veld van Portugal altijd kranten opengevouwen??... Omdat de spelers op papier heel goed zijn.

Rechter tegen supporter: "U blijft er dus bij, dat u de scheidsrechter enkel met tomaten naar zijn hoofd
gegooid heeft?"
Supporter: "Jawel, edelachtbare."
Rechter: "Hoe verklaart u dan die builen op het hoofd van de scheidsrechter?"
Supporter: "Het waren tomaten in blik, edelachtbare."

Wat is het verschil tussen een bankovervaller en een voetballer? De bankovervaller zegt: 'Geld of ik
schiet!' De voetballer zegt: 'Geld of ik schiet niet!'
Erik zit voor de televisie. Een goeie wedstrijd. zegt hij alleen jammer dat de goals ontbreken. zegt zijn
vrouw: ben je blind? er staan er toch 2?!
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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

Het weerverloop van
15-05/m 22-06
De ver weg opvallendste weer gebeurtenis van deze periode was wel het onweer op 09-06. Die dag was er ook
Pinkpop in Landgraaf, in dat gebied melde het KNMI weerfase rood,gebeurd maar enkele keren per jaar.
De Beemte bleef dit natuurgeweld gelukkig gespaard
Wat houd de term weerfase rood eigenlijk in,
Het weer is zeer gevaarlijk. Er worden uitzonderlijk actieve
weergebeurtenissen verwacht. Grote schade en ongevallen
zijn waarschijnlijk, in veel gevallen en in een groot gebied
met gevaar voor lijf en leden. Houd U zich frekwent op de
hoogte van alle details van de verder weersontwikkeling en
waarschuwingen. Volg opdrachten en adviezen van de autoriteiten onverwijld op en bereid u voor op buitengewone
maatregelen. In de volgende Ratelaar kom ik hierop terug.

Bij plaatjes
1 Rond 10-06 een thermische opleving in deze periode,
de laatste dagen van deze periode verlopen koel in de
Beemte. Hopelijk wordt dat komende tijd beter.
2 Er twee pieken in het neerslag overzicht, ook was er
een heftig onweer op 09-06 al viel het in de Beemte mee
3 De windroos van deze periode, de meeste wind kwam
uit het Westen, met als goede 2e het Noordwesten
4 De luchtdruk op 16-05 was 1035.6 hPa, dit is tot nu
toe de hoogste waarde van dit jaar.

Weerspreuk van de maand;

en
emel staan kan m
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Als de schaapjes
ndelen gaan.
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w
it
u
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niet zond
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UITNODIGING om
deel te nemen aan een
FIETS/AUTO PUZZELTOCHT
op ZONDAG 6 JULI
met aansluitend inloopmiddag
in DORPSHUIS “ONS HUUS” te Beemte- Broekland met
spelletjes
- demo streetdance/zumba meisjes
knutselen
rad van fortuin
enquête
springkussen
muziek
drankjes en broodjes met ……..
De opbrengst komt ten goede van het Dorpshuis
Aanvang puzzelrit: 13.00 uur voor fietsers
13.30 uur voor automobilisten
Kosten

: € 2 pp voor personen boven 12 jaar
€ 1 pp voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Graag OPGAVE ivm inkoop: per email: aktiefonshuus@outlook.com
per telefoon : 055-5409553 / 06-23934384
(Marjan van Assen)

Voor deze middag geldt een vervoerservice: wilt u graag komen maar u heeft geen vervoer laat het ons weten
dan halen we u op!!
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Vijfig plus reis BBvBB
In zes panoramische vertellingen zagen wij landschappen en stadsgezichten, van een winters tafereel
uit de jaren zestig tot een 18e eeuws grachtje. We keken op de bodem van de Zuiderzee, dan weer
omhoog in de nok van een draaiende molen. De jaargetijden gingen aan ons voorbij, waarbij we een vleugje van de
geur van vroegere tijden opvingen. We hebben een verassende kijk op het alledaagse leven van vroeger gekregen.
Vanuit het Holland Rama is een groot deel van de groep
meegegaan in de tram die over het park rijdt. Ondanks de
regen konden we toch de boerderijen van de 16 de eeuw tot
nu zien, uit verschillende delen van het land. Ook de winkel, ophaalbrug, bakkerij, vissershuisje, wasserij en nog
meer waren te zien.
Een kleine groep trotseerde de regen en ging de
tram uit om in de gebouwen te kunnen kijken. Nog een andere groep bleef in het hoofdgebouw om te genieten van een lekker kopje koffie.
Gerrie ter Mate was met haar EHBO koffer de hele dag bij ons. Gelukkig is de dag zonder ongelukjes is verlopen. Het is fijn dat Gerrie
elk jaar mee gaat en hulp biedt waar nodig! Bedankt Gerrie!
Eenmaal terug bij het dorpshuis in de Beemte werden we hartelijk
verwelkomt door Marjan van Assen en Jacintha en haar zoon Roald
van der Zouw.
De ruimte was gezellig aangekleed en de geuren van zelf gemaakte
soep deden onze magen rammelen. Na de koffie deden we ons tegoed aan een bord kippen- of groentesoep, verse bolletjes met ham
en kaas en een broodje kroket van café de Vecht. Met daarbij een
glaasje om te kunnen proosten op een geslaagde dag.
Jacintha, Marjan en Roald, namens iedereen bedankt voor het regelen van de horeca bij `Ons Huus`. Het was geweldig!
Wij, Annet en Nanda mochten een prachtige petunia in ontvangst nemen van de BBvBB , als dank
voor het jarenlang organiseren van de 50 plus reis. Natuurlijk hebben wij dat elke keer met veel plezier gedaan. We hebben veel lol gehad met u als medereiziger.
Met elkaar moet je het gezellig maken en dat is vinden wij super
goed gelukt. Dus ook dank aan u allen die met ons mee zijn geweest!
Hartelijke groet,
Annet en Nanda
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Heerlijk en gezellig sporten
Sportvereniging DIO Beemte

Wat, waar, wanneer
Dag

Tijd

Maandag

19.30-20.30

Zumba Fitness

Sportzaal Ons Huus
Beemte

20.00-21.30

Volleybal Dames 1
(2e klasse)

Sporthal Het Kristal
Zuidbroek

19.30-20.30

Total Bodyworkout

Sportzaal Ons Huus
Beemte

20.30-21.30

Volleybal Recreanten
Mix

Sporthal Ons Huus
Beemte

19.30-20.30

Senioren Gymfit

Sporthal Ons Huus
Beemte

20.00-21.30

Volleybal Heren 1
(2e klasse)

Sporthal Het Kristal
Zuidbroek

16:00 - 16:45

Streetdance
(groep 1,2,3)

Sporthal Ons Huus
Beemte

16:45 - 17:45

Streetdance
(groep 4 t/m 8)

Sporthal Ons Huus
Beemte

19.30-20.45

Volleybal Dames recr.comp.

Sporthal Ons Huus
Beemte

20.45-22.00

Volleybal Heren
recr. comp.

Sporthal Ons Huus
Beemte

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Sport/team

Sportzaal “Ons Huus”
Beemterweg 25A
7341 PB Beemte Broekland (Apeldoorn Noord)
5-10 minuten fietsen vanaf Zuidbroek

Locatie

Sportzaal het Kristal
Citroenvlinder 87
7323 RC Apeldoorn

Voor meer informatie www.diobeemte.nl of mail info@diobeemte.nl
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