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PCBS `Beemte` 

Nieuws uit groep 1, 2 en 3.                                                                                               
 
Na de meivakantie zijn we weer  lekker uitgerust en hebben veel zin om naar school te gaan. 
Hebt u de foto’s van de paasviering en de koningsspelen al gezien op de site?  
In de klas hebben we ook zelf een fotoboek gemaakt van de koningsspelen en erbij geschre-
ven.   
Wat ziet dat er feestelijk en vrolijk uit en wat doen we samen leuke activiteiten op school. 
Dank aan de ouders die ons hierbij  hebben geholpen. Er komen alweer leuke feestjes aan. 
Waar gaan we nu van spelen en leren? Ons nieuwe thema gaat over Familie.  Wie hoort bij 
onze familie ? Welk dag is een speciale dag voor mama of papa? Wat kan je dan? Misschien 
verwennen of mooi maken? Het verhaal van de  “Mooiste moeder” gaan we voorlezen en uit-
werken. We hebben veel zin om voor Moederdag te knutselen, een versje op te zeggen en 
ervan te spelen. De verrassing die we voor de mama’s hebben blijft natuurlijk een groot ge-
heim.  
 
 

 
De kinderen  van groep 3 zijn begonnen in kern 10. Hier leren we vooral woorden met 2 letter-
grepen. Woorden als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig', 'schui-ven', 'be-
doel' en 'hel-ling' worden gelezen. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, 
eeuw en uw worden geoefend. Via internet kunt zijn de woorden van Veilig en Vlot te vinden op: 
http://www.demeulebeekoostrum.nl/groepen/veiligenvlotboekje.htm 
 
Met het rekenen zijn we gekomen in blok 10. Hier spelen we het spel boter, kaas en eieren met 
sommenkaarten erbij en eraf. 
 
Mooie uitspraken van de kinderen  …..Koningin Maximaal!! 
                                                    …..Juf bent u ook een moeder? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wat is het actuele weer in de Beemte,  

scan de naast afgebeelde QR code met je smartphone. 
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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 

Website http://www.deratelaar.nl/ 

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 

Colofon 

mailto:deratelaar@gmail.com
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mailto:info@diobeemte.nl
mailto:beemte@pcboapeldoorn.nl
http://www.beemte.pcboapeldoorn.nl
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Grondverzetbedrijf  

Johnny van Assen 

 

Bellertstraat 7 
7341 PE 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 
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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 

19 juni Het Kristal Longpunt 

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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Inhoudsopgave 

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 

 
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 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 juni 2014 aanleveren.  

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

2014 week 

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, 

 

U bent natuurlijk ook op 2 juni in Ons Huus geweest om te horen waarover de afgelopen weken zoveel 

gedacht, gepraat en vergaderd is! 

En daar blijft het niet bij, want in de zomermaanden bruist het in de Beemte van de activiteiten! 

 

We beginnen met het leuke initiatief street/jazzdance waarvan de proeflessen al in juni starten.  

Dan op 21 juni de open dag van Farm4you. Het ziet er daar zonder kraampjes, hapjes en drankjes al 

zo gezellig uit!  

Daarna volgt de Fiets/puzzeltocht op 6 juli met aansluitend een inloopmiddag in Ons Huus. U  kunt in 

deze Ratelaar lezen wat daar allemaal te doen is.  

Bovendien zijn er plannen allerlei activiteiten te organiseren. U kunt deze middag aangeven waar u 

belangstelling voor heeft.  

Op 2 augustus volgt het Rondje Beemte en natuurlijk is op 8,9 en 10 augustus het Oranjefeest! 

Genoeg te doen dus in de zomer in de Beemte!! 

  

Zoals u inmiddels al weet heeft de Ratelaar een website: www.deratelaar.nl 

Die heeft u natuurlijk ook al bekeken! Maar wat vindt u ervan? En wat mist u nog? 

 

Veel leesplezier! 

        Miek v.d. Pangaard 

http://www.deratelaar.nl/
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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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Europese verkiezingen 

Afscheid Ineke Bomhof 

 

Op 22 mei jl. maakte Ineke Bomhof  ’s morgens tijdens de voorbereidingswerkzaamheden van de ver-

kiezing voor het Europees Parlement bekend, dat ze wilde stoppen met haar werkzaamheden als stem-

bureaulid. 

 

Stembureauleden zorgen voor een goed verloop van het stemmen op het stembureau. Ineke was ja-

renlang als voorzitter van stembureau 43 Dorpshuis Ons Huus, verantwoordelijk voor wat er in het 

stemlokaal gebeurde en het invullen van het proces-verbaal van de zitting van het stembureau. 

 

Deze werkzaamheden voerde ze zorgvuldig uit. Daarnaast zorgde ze er altijd voor dat er een schaaltje 

met Engelse drop aanwezig was voor iedereen! Hoelang Ineke stembureaulid / voorzitter is geweest, 

wist ze niet meer, maar ze vond het tijd worden om te stoppen. 
 

Ineke, bedankt voor alles en we zien je graag terug als kiezer op ‘ons’ stembureau! 

Dora, Mini, Thea, Jacintha en Rina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als dank voor haar inzet kreeg zij een bloemetje aangeboden. 
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Europese verkiezingen 
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Oranjevereniging Beemte Broekland 

 

   8 - 9 en 10 augustus  programma 2014 
 

VRIJDAG 8 AUGUSTUS 

 

14.00 UUR   Opening met het Wilhelmus   

Seniorenmiddag m.m.v. ‘Climax’ 

 

20.00 UUR              Feestavond m.m.v. de band  

       ‘Stageline’ en ‘DJ Jeroen’ 

 

01:00  UUR   Einde feestavond 

 

ZATERDAG 9 AUGUSTUS 

 

09.00 UUR   Ontbijt in de tent 

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

Mist in de Beemte, 
In het voorjaar wil het in de vroege morgen nog wel eens mistig zijn, dit kom vooral voor boven voch-

tige weilanden. Ook in de Beemte deed dit fenomeen dit jaar ook al weer11 keer voor, overigens niet 

zo erg dat het verkeer er veel overlast van had. Degelijke mist is er dit jaar nog niet geweest. 

Wat is mist? 

Mist zijn kleine zwevende regendruppeltjes die vlak bij het aardoppervlakte zweven. Mist is eigenlijk een 

soort laaghangende wolk. Mist kan gevaarlijk zijn voor het verkeer omdat het zicht soms erg beperkt kan 

worden. Hoeveel het zicht beperkt wordt, hangt af van het aantal druppeltjes in de lucht. 

Hoe ontstaat mist? 

Mist ontstaat als de lucht vlak boven een oppervlakte afkoelt. Door de afkoeling gaat de waterdamp in 

de lucht langzaam over in waterdruppeltjes. Dat wordt condensatie genoemd en dat gebeurt wanneer de 

luchttemperatuur hetzelfde is als de dauwpuntstemperatuur. Om mist te vormen zijn ook condensatie-

kernen nodig, kleine vaste of vloeibare deeltjes waaraan het water zich kan hechten zodat druppeltjes 

ontstaan. Condensatiekernen zijn bijvoorbeeld zoutkristallen boven zee of stof in de lucht. Dat stof is 

soms afkomstig van industrierook of verkeer. In gebieden met vervuiling kan zich sneller mist vormen 

dan in schone lucht. Tijdens de jaarwisseling kunnen kruitdampen afkomstig van vuurwerk voor de nodi-

ge extra condensatiekernen zorgen om mist te vormen, of waar al mist was deze potdicht maken. 

Wat is het verschil tussen nevel, mist en (zeer) dichte mist? 
Het verschil tussen nevel, mist en (zeer) dichte mist hangt af van hoe erg het zicht wordt beperkt. Als 

het zicht minder dan 10 kilometer is dan zijn de condities nevelig of heiig. Met zicht tussen 1000 en 200 

meter spreken we van mist. Bij zichten tussen 200 en 50 meter is er sprake van dichte mist. En kun je 

minder dan 50 meter ver kijken dan is de mist zeer dicht. Vooral dichte en zeer dichte mist zijn erg ge-

vaarlijk voor het verkeer. 

Wat is het verschil tussen nevelig en heiig? 

Het verschil tussen nevelig en heiig zit in de luchtvochtigheid. Als het nevelig is dan is de lucht voor 80 

procent of meer gevuld met waterdamp (luchtvochtigheid van 80%) en wordt het zicht beperkt door wa-

terdruppeltjes. Als het heiig is dan is de lucht een stuk minder vochtig en wordt het zicht beperkt door 

hele kleine, droge 

stofdeeltjes of indu-

striële verontreini-

gingen. Heiigheid 

komt vooral voor als 

het zonnig en droog 

is en de wind uit het 

zuiden of oosten 

waait. Er wordt dan 

veel luchtvervuiling 

aangevoerd vanuit 

Wallonië, het Ant-

werpse havengebied 

en het Ruhrgebied 

http://www.weeronline.nl/dauwpunt/3059/0
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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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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weerverloop van  
15-04 t/m 25-05 

 
Het weer van de afgelopen periode verliep nog al grillig,  

de temperatuur liep uiteen van -0.9 graden tot 26 graden, 

grote verschillen dus. 

Tot nu toe is er in 2014 totaal 264 mm neerslag gevallen, 

dat is ruim meer als in 2013, zie onderstaand overzicht. 

Dit grote verschil komt voor een groot deel door de neer-

slag die gevallen is in de maanden februari en april. 

In deze periode heeft het verder twee maal gehageld in de 

Beemte, vier keer geonweerd en er was vijf keer mist. 

 

Neerslag overzicht van de eerste 5 maanden van 2013 en 

2014. 

Bij plaatjes 

 

1 Opvallende hoge temperatuur op 20-05, 26 graden, 

dieptepunt was op 15-04, toen was het 10.4 graden 

 

2 De natste dag van deze periode was op 23-04, toen viel 

er 23.6 mm neerslag.  

 

3 De windroos van deze periode, de meeste wind kwam 

uit het Zuid-Westen (18%) 

 

 4 De luchtdruk op 16-05 was 1035.6 hPa, dit is tot nu 

toe de hoogste waarde van dit jaar 

 

 

 

De nieuwe opstelling 

van de meet sensoren 

van  

MeteoBeemte. 
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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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Kerkdiensten 

Kerkdiensten in de Antonius kerk 

 

Zondag 6 juni  Eucharistieviering met pastor H. Hofstede en het Antoniuskoor 

Zaterdag 14 juni  Woord en Communieviering met de pastoraatsgroep en In between  

Zondag 22 juni  Woord en Communieviering met pastor W. Vroom en het Antoniuskoor  

Zondag 29 juni  Woord en Communieviering met parochianen en het Antoniuskoor   

 

Zondag 6 juli   Afsluitende viering met pastor D. Brylak en alle koren 

 

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, 
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OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

Tel:  055-3121390 
Fax:  055-3122528 
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De Christelijke Ouderen Dienst (C.O.D.) 

 

Gemeenteleden van de Wilhelminakerk van 72 jaar en ouder vallen onder de doelgroep van de Christelijke Ouderen 

Dienst (C.O.D.). Als een gemeentelid 72 jaar wordt, worden zij als zij dat willen, door één van onze bezoeksters 

(vrijwilligers) bezocht. Momenteel hebben wij als C.O.D. 23 bezoeksters.  

De bezoeksters hebben allemaal een aantal senioren waar zij dus contact mee leggen. Sommige senioren worden 

geregeld bezocht, anderen vinden het goed als er alleen iemand komt voor hun verjaardag. De senioren worden 

ook allemaal persoonlijk uitgenodigd voor de ontspanningsmiddagen,de Paasviering, het Kerstfeest en de bustocht. 

Dit doen wij natuurlijk alleen als de senioren aangegeven hebben bezoek op prijs te stellen.  

Aan het begin van het jaar stellen wij de data van alle festiviteiten vast. Wij houden dus een paar, dit jaar 3 maal een 

ontspanningsmiddag. Dit zijn middagen van diverse aard. Lezingen, cabaret, diavoorstellingen, bingo, etc. Meestal in 

de herfst organiseren wij een bustocht door één van onze mooie omgevingen, niet al te ver van huis. Met de paas- 

en kerstviering werken ook ds. Sjoerd Muller en/of mevr. Jolanda Al mee. Op deze middagen hebben wij naast de 

liturgie meestal ook medewerking van een zang/ muziek groep of een solo zanger/zangeres. Na deze vieringen is er 

een broodmaaltijd. De tijden zijn van 14.30 uur tot 16.30 uur. Pasen en Kerst tot ongeveer 17.30 uur. Wij beginnen 

altijd eerst met koffie/thee en iets lekkers erbij, in de pauze is er dan ook weer koffie/thee. Sommige bezoeksters 

bakken zelf wat lekkers voor de middagen. Deze middagen worden altijd goed bezocht. 

Mocht u niet bezocht worden door één van de bezoeksters, bent u natuurlijk op de middagen toch van harte wel-

kom. Maar dan wel graag even opgeven aan één van onderstaande personen. 

 

    

 

 

Hieronder de data van alle activiteiten voor 2014: 

Ontspanningsmiddag Donderdag 5 juni 2014.  

Er wordt dan ook bingo gespeeld. 

Bustocht Dinsdag 14 oktober 2014. 

Ontspanningsmiddag Donderdag 13 november 2014. 

Kerstviering Donderdag 18 december 2014. 

Wilt u meer informatie over de C.O.D. dan kunt u altijd de volgende personen benaderen: 

Voorzitter C.O.D. Ineke Bomhof Bellertstraat 20 7341 PG Beemte Broekland tel:055-3121326 e-mail: 

Ouderling: Truus Vegter Broeklanderweg 82 7341 PN Beemte Broekland tevens 2
e
 voorzitter C.O.D. tel: 055-

5418067 
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Leuke websites 

    

 
Deze keer 4 verschillende websites, helaas geen foto’s vanwege de auteursrechten. Maar er zijn genoeg 

foto’s te bekijken op de websites. 

 

 

www.welke.nl 
Een website met leuke outfits, inrichtingsideeën en knutseltips. Bedoeld om in-

spiratie op te doen op het gebied van wonen, eten & drinken, slapen & bad, tuin 

& terras, meubels, decoratie & textiel, verlichting, opbergen & organiseren. 

De bijbehorende shop heeft het motto: laat je inspireren of inspireer anderen. 

Er is dus interactie mogelijk. 

Er zijn ook blogs met voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe je van je trap iets heel 

aparts kan maken met leuke foto’s erbij. 

 

 
 

Facebook: wandelpaden 
Een leuke gloednieuwe facebookpagina waarop wandelaars 

beelden en verhalen verzamelen van de mooiste en meest bij-

zondere wandelpaden in Nederland. 

Misschien iets om straks de klompenpaden die in de Beemte komen onder de aandacht te brengen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.modilly.nl 
Onlineshop en ook facebookpagina met decoratie, lees- en schrijf-

waren, sierraden & accessoires en cadeautjes met kleine prijzen. 

Zo zag ik schattige gehaakte (!) oorbelletjes voor € 4,95 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

www.tantetoeks.nl 
Workshops in Epe in mooi landelijk gebied met textiele 

werkvormen, maar ook met steigerhout. Er wordt telkens iets anders georganiseerd. Zelf in de gaten 

houden, of gebruik maken van de nieuwsbrief! 

http://www.welke.nl
http://www.modilly.nl
http://www.tantetoeks.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 

 

Rondje Beemte op 02-08-2014 (5e keer) 

Op de oproep om mee te doen zijn er verschillende 

leuke en ook nieuwe aanmeldingen gekomen. Het 

wordt dus weer een leuke en gezellige fietstocht! 

 

Om ook inderdaad een leuk rondje te kunnen maken 

mis ik nog een adres tussen Annie Dronkelaar en Tie-

men Schipper. Niemand met een leuke hobby of iets 

interessants (denk bijvoorbeeld aan een mooie tuin, 

kweken van plantjes, enz. aan de Kraaienjagersweg, 

Holhorstweg of de Vellertweg? Vast wel: meldt je zo 

spoedig mogelijk aan bij miekvdpangaard@online.nl ! 

 

 

 

 

 

 

 

Eind juni wordt de definitieve route gemaakt en gepubli-

ceerd op 

www.atelierdekippenschuur.nl . Daar 

zie je dan ook wie er allemaal mee-

doen en wat voor leuke hob- by’s 

en moois er te zien is! En dan ho-

pen we dus weer op een prach- tige 

mailto:miekvdpangaard@online.nl
http://www.atelierdekippenschuur.nl
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Voor de jeugd 

Kleurplaat 
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                   UITNODIGING om 

          deel te nemen aan een 

           FIETS/AUTO PUZZELTOCHT 

                                                       met aan-

sluitend 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 
 
OPGAVE graag voor 30 juni 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!! 

 

 

 

mailto:aktiefonshuus@outlook.com
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