De Ratelaar
Streekblad voor Beemte Broekland

De Oranjevereniging
Beemte Broekland
nodigt de leden uit
voor een bijzondereledenvergadering op
8 mei om 20:00 in het
Dorpshuis over het
Dorpshuis

Even pauze tijdens de BBvBB bingo.

Drie leden van het bestuur van de BBvBB hangen de lier aan de wilgen.

Mei 2014
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Colofon

Redactie en kopijadres
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren)

Dhr. S. Woudstra
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland
Tel.: 055-3121305 E-mail: deratelaar@gmail.com

Website

http://www.deratelaar.nl/

Advertenties Ratelaar
Informatie over advertenties en tarieven:

Mw. N. Koenen
Wieselsekampweg 23 7345 CJ Wenum Wiesel
Tel.: 06 20408544 E-mail: nellykyla@gmail.com
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 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
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
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Mw. H.R. Hendriks
Directeur PCBS 'Beemte' Tel.: 055-3121377
Hr.J.Broekhuis
Jagershuizen 36, 7316ND Apeldoorn
Tel.: 055-5217222
E-mail:
Mw. D. Beekman
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland
Tel.: 055-3121462
Dhr. W. Bomhof
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland
Tel.: 055-3121524 E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

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

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 BeemteBroekland

Plek

Activiteit

15 mei

Het Kristal

Longpunt

8 mei,

Dorpshuis 20:00 uur

Bijzondere ledenvergadering OVBB

27 mei

Dorpshuis 8:45 uur

Vijftigplusreis

29 juni

MBDW-toernooi
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B. Schipper Apeldoorn BV


bedrijfsvloeren



gevelrenovatie



vloeivloeren



voegwerken



schuimvloeren



gevelreiniging



cement dekvloeren



impregneren



gyvlonvloeren



stralen

Beemterweg 37, 7341 PC Apeldoorn (Beemte)
Tel: 055-3121797, Fax: 055-3121724
E-mail: post@schipper.nl, www.schipper.nl
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Voorbehoud:
De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de
ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden
stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.
De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de
juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen.
Drukfouten voorbehouden.
© Copyright 2013-2014: De Ratelaar
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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
06-52923530
BGG: 055-5211313
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie
Beste lezers,
In de afgelopen maand hebben er heel wat gesprekken en activiteiten plaats gevonden rondom
de toekomst van ons Dorpshuis. En omstreeks het uitkomen van deze Ratelaar staat er ook
een vergadering gepland op 30 april heb ik vernomen. We wachten in spanning af, maar ook
een compliment voor de mensen die daar mee bezig zijn in de vorm van schoonmaak, overleg,
inkoop, bediening, sportveld maaien etc.
En er is bij V en L op woensdagmiddag 30 april een sport en spelmiddag zie informatie verderop in deze Ratelaar. Deze Ratelaar komt iets later uit dan de uiterste opgeefdatum, maar lees
je dit en wil je er toch graag bij zijn geef je dan zo snel mogelijk nog even op.
Ook heeft de ledenvergadering van de BBVBB alweer plaats gevonden en ging de Fam. Ganzevles er met de hoofdprijs, een Samsung tablet, vandoor!
De komende maand hebben we weer ons jaarlijkse 50+ reisje van de BBvBB. Binnenkort komen we weer bij u langs om te vragen of u zin en tijd heeft om gezellig mee te gaan.
De Ratelaar is inmiddels ook online via de website: www.deratelaar.nl te lezen. Bekijk de site
eens, er staat nog veel meer op. Alle verschenen Ratelaars vanaf 2008 tot nu toe. Een historisch overzichtje. Ook onze adverteerders hebben een goede slag geslagen, als je op een advertentie klikt wordt je direct doorgesluisd naar de site van de adverteerder. Hoe we hier allemaal precies mee om moeten gaan zal wel duidelijk worden in de toekomst. We staan nog
maar aan het begin. Mocht u nu ideeën hebben over wat er zo op de site nog bij zou kunnen
worden gezet, laat maar horen via de email of anderszins.
Ik wens u namens de redactie veel leesplezier toe en een zonnige maand mei!
Met vriendelijke groet,
Marjan van Assen.

Verschijningsdata
2014
week

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

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

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 mei 2014 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
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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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Buurt en Belangen vereniging Beemte Broekland

Bij binnenkomst in de zaal van het dorpshuis waar de openbare jaarvergadering van de BBvBB werd gehouden werd het nummer van de ledenkaart genoteerd in verband met de loterij. Zie voor een foto van
de prijzen elders in dit nummer van De Ratelaar. Ook tijdens de Bingo waren er veel wat kleinere prijzen
te winnen.

Het voltallig bestuur van de BBvBB v.l.n.r. Saco Bekius, Quita Kuiper, Jan Vegter, Gea Willemsen en
Marjan van Assen. Drie leden van het bestuur t.w. Quita Kuiper, Jan Vegter en Gea Willemsen hebben
aangegeven tijdens de jaarvergadering dat ze per september niet meer beschikbaar zullen zijn voor een
bestuursfunctie.
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Opening nieuwe zaal Wilhelminakerk
Het afgelopen jaar heb ik u op de hoogte gehouden van de voortvarende bouwactiviteiten bij de
uitbreiding van de Wilhelminakerk, de gehele uitbreiding is zo voorspoedig verlopen (geen vorstverlet, geen financiële of materiële vertragingen
anderszins) dat op 6 april jongstleden de uitbreiding officieel in gebruik genomen werd hetgeen
natuurlijk gepaard ging met de nodige feestelijkheden.
Alle gemeenteleden inclusief een aantal speciale
genodigden ontvingen een uitnodiging om deze
bijzondere gelegenheid bij te wonen en dat hebben we gemerkt, in totaal hebben 128 personen
aan deze uitnodiging gehoor gegeven.
Voorafgaande aan de opening werd er eerst een
dienst gehouden in de Wilhelminakerk waarbij
aan het eind, de initiator van deze verbouwing,
Herman Beekman van de Broeklanderweg, hartelijk bedankt werd voor zijn niet aflatende inzet en
initiatieven om deze verbouwing, tezamen met
tientallen vrijwilligers, tot een goed einde te
brengen. Voor Geertje Beekman was er een bos
bloemen om de vele afwezigheid van haar man
enigszins te compenseren.
Om deze reden werd dan ook aan Herman de eer
gegund om na afloop van de dienst en ná een
toespraak van Wouter Ketting, voorzitter van de
Kerkenraad, het lint door te knippen waarmee
het nieuwe gebouw officieel in gebruik werd genomen.

In de tussentijd draaide de keuken op volle toeren om daarna alle aanwezigen van koffie "plus"
te voorzien, een vuurdoop voor het
"keukenpersoneel" om alles in goede banen te
leiden!
Hierna brak het moment aan om de familie
Arends uit Apeldoorn hartelijk te bedanken voor
het door hen geschonken Johannus orgel (2 klavieren met voetpedalen) dat een prominente

plaats heeft gekregen in deze vernieuwde kerkzaal. En natuurlijk ook dit orgel hebben we officieel in gebruik gesteld door onthulling van een
koperen plaatje op het orgel waarin onder andere
de naam van de gulle gever gegraveerd staat.
Ter plekke heeft onze organist Hans Visser samen met ons Wilhelminakoortje het orgel geprobeerd hetgeen een welgemeend applaus uitlokte
en terecht!

Na nog enige toespraken werd het tijd om met
ons allen het glas te heffen op een voorspoedige
toekomst van onze kerk waarna de keukenbrigade ons voorzag van broodjes en home-made
groente-, tomaten- of aspergesoep, naar keuze.

Al met al een geslaagde opening van onze nieuwe uitbreiding waarin we sindsdien al weer 3 koffiemaaltijden bereid hebben. Een laagdrempelige
gelegenheid als deze is voor diverse doeleinden
geschikt zoals nu reeds vastgesteld is en zal hopelijk een steentje bijdragen tot het welzijn van
geheel Wenum Wiesel en Beemte Broekland.
Geri Woudstra
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Oranjevereniging Beemte Broekland
Ledenvergadering 2014
Op 20 februari j.l. vond de jaarlijkse ledenvergadering van de OVBB plaats.
Vast onderdelen van de ledenvergadering zijn de jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie.
Tijdens deze vergadering werd eveneens teruggeblikt op het afgelopen jaar en
werd vooruitgekeken naar het feest in 2014. Dit jaar zal het feest plaatsvinden op 8, 9 en 10
augustus. Het programma werd bekend gemaakt, deze vindt u elders in deze Ratelaar.
Dit jaar waren Jeroen Koldenhof en Gondy Siemelink aftredend en herkiesbaar. We zijn verheugd dat zij ook de komende periode bij het bestuur blijven.
Tijdens de rondvraag was er voldoende ruimte voor de aanwezige leden om hun vragen te
stellen en hun opmerkingen en suggesties te kunnen uiten. Dit jaar kwamen er vragen naar
voren over onder andere de invulling van de kraanwedstrijd en het drukke programma op de
zaterdagmiddag. De vragen en suggesties van de leden zijn voor ons als bestuur altijd erg
nuttig en geven ons een goede indruk van wat er speelt onder de betrokken leden.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd de avond op gezellige wijze voortgezet.
Het bestuur van de OVBB.

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
09.45 UUR

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

14.00 UUR
15.00 UUR
20.00 UUR
01:00 UUR

Kinderspelen Aansluitend ballonnenwedstrijd
Beemte’s Best Next Minikraan Machinist
Feestavond met de band ‘Vangrail’
Einde feestavond

ZONDAG 10 AUGUSTUS
13.00
16.00

UUR
UUR

20.00 UUR

Zeskamp
Feestmiddag met feestzanger
‘Party Harry’ en ‘DJ Giel’
Einde feestweekend

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES
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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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Het weer in de Beemte...
willem@beemte.nl

Hagel
Soms in het voorjaar hagelt het wel eens, een fenomeen van moeder natuur. Hoe kan dat nou eigenlijk dat er
hagel valt i.p.v. regen?
Hoe ontstaat hagel eigenlijk ?
Om dit uit te leggen moeten we wat dieper in de opbouw van de atmosfeer duiken. Dat het hoger in de atmosfeer
steeds kouder wordt, mag over het algemeen als bekend worden verondersteld. Deze temperatuurverschillen treden op door een afname van de luchtdruk met de hoogte.
Luchtdruk en temperatuur
Aan de grond is de luchtdruk vele malen hoger dan op grotere hoogte in de atmosfeer. Dit betekent dat de lucht aan de grond door de
hogere luchtdruk dan ook veel meer wordt samengeperst. Bij het
samenpersen van deze lucht komt warmte vrij. Dit proces is goed te
vergelijken met een fietspomp. Bij het oppompen van de banden
wordt de lucht in de fietspomp op elkaar geduwd en als de banden
eenmaal vol zitten met lucht voelt de fietspomp warmer aan.
Deze warmte ontstaat hoger in de atmosfeer niet. Daar is de luchtdruk namelijk veel lager en de lucht wordt dan ook niet zo sterk samengeperst als aan de grond. De lucht wordt namelijk steeds minder samengeperst en dus gaat ook de temperatuur steeds verder omlaag.
Het ontstaan van hagel
Hagel ontstaat in wolken waarin veel beweging zit. IJsdeeltjes in deze wolk bewegen zich namelijk meerdere malen omhoog en omlaag. Rondom deze ijsdeeltjes zwerven diverse onderkoelde regendruppeltjes. Deze hebben
een temperatuur van minder dan 0 graden, maar de temperatuur is nog net niet laag genoeg om de regendruppel
te bevriezen.
De onderkoelde druppels hechten zich vervolgens aan de omhoog en omlaag bewegende ijsdeeltjes. Hierdoor
worden deze steeds groter, waardoor ze uitgroeien tot echte hagelstenen. Op een gegeven moment worden de
hagelstenen te groot om nog omhoog gestuurd te kunnen worden door de opwaartse stroming in de wolk en op
dat moment begint het te hagelen. Indien de hagelstenen groot genoeg zijn en de lucht waar de stenen door naar
beneden vallen koud genoeg blijft, bereikt de hagel ook de grond.
Temperatuur als indicator
Het verschil in temperatuur op waarnemingshoogte (1,5 meter boven het aardoppervlak) en de temperatuur op
ongeveer 5 kilometer in de hoogte van de atmosfeer is een goede graadmeter voor het wel of niet optreden van
hagel tijdens buien. Over het algemeen mag gesteld worden dat bij een verschil van minstens 40 graden er hagel
op kan treden.
Hagel in 2014,
In 2014 hebben is er vier keer hagel gevallen in de Beemte, alle

keren gelukkig zonder schade.

Hellmann regenmeter
MeteoBeemte heeft sinds kort de beschikking over een Hellmann
regenmeter, dit is een traditionele zeer nauwkeurige regenmeter
naar het idee van Prof. Hellmann, dit was een Duitse meteoroloog.
Deze meter doet bij ons dienst als back-up voor de elektronische
regenmeter, ook wel pluviometer genoemd.
Gustav Hellmann
1854-1939
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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
15-03 t/m 20-04

1

Het weerverloop van de laatste periode verliep te droog
in de Beemte, in het totaal viel er maar 45 mm neerslag
in totaal ruim 32 uur tijd, dit is vergeleken met het gemiddelde veel te weinig, alleen in april moet er eigenlijk al 42
mm. vallen. Dit jaar is goed te vergelijken met vorig jaar,
toen was het ook een zeer droog voorjaar.
De temperaturen waren de meeste tijd boven het gemiddelde, hoogste temperatuur is gemeten op 1 april, toen
was het 22℃ .
Koudste nacht was de nacht van 23-3 op 24-3, de laagste
temperatuur was toen –1.8℃ . Wat de wind betreft kwam
deze voor 26% uit het Zuidwesten, 22% uit het Westen
en de rest eigenlijk uit de overige windrichtingen. Ondanks de westelijke stroming was het een droge periode,
op zijn minst opvallend. Onweer hebben wij deze periode
niet gehad, zelf niet op grote afstand van de Beemte.
Hoogste luchtdruk van dit jaar werd gemeten op 16-04,
de barometer stond toen op 1031.1 hPa

2

Bij plaatjes
3

1 In het totaal 4 keer boven de 20℃ , gemiddeld werd het
9.8℃ (uurgemiddelde) Hoogste etmaalgemiddelde was op
7-4, dat was toen 16.2℃ .
2 De grafiek van de neerslag hoeveelheden, weinig dus.
De natste dag was op 21-03, er viel toen 10.9 mm neerslag.
3 De windroos van deze periode, de vorige periode was
de wind hoofdzakelijk Zuidoost, deze periode vooral Zuidwestelijk.
4 Rond 16-04 hoge druk in de Beemte, 1031.1 hPa, bijna
een record, de hoogste stand van dit jaar werd gemeten
op 13-03, toen stond de barometer op 1033.8 hPa.

4

Weerspreuk van de
maand mei

Als het dondert in
mei, zit er dikwijls
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Op naar de 20℃ !!

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

Vijftigplusreis BBvBB
Datum

Dinsdag 27 mei 2014

Vertrektijd

8.45 uur

Opstapplaats Dorpshuis `Ons Huus`
Thuiskomst

18.00 uur

inclusief

Koffie/thee met slagroomgebak
Bezienswaardigheden
Pannenkoekenbuffet
Bezienswaardigheden
Koffie/thee/brood met warme hapjes
EHBO is hele dag aanwezig

Na afloop van de reis zijn we van harte welkom in dorpshuis `Ons Huus`.
Een aantal Beemtenaren hebben zich vrijwillig aangeboden de ruimte gezellig te
maken ons welkom te heten en het horecagedeelte op zich te nemen.
Geweldig, alvast bedankt!! Wij hebben er alle vertrouwen in dat het goed voor
elkaar zal zijn.
Kosten

Leden van de BBvBB
Niet leden

€ 45.00 per persoon
€ 47.50 per persoon

Als u al eerder mee bent geweest komen wij ook dit jaar (april/mei) weer bij u
aan de deur.
En natuurlijk hopen wij ook op veel `nieuwe`enthousiaste vijftigplussers. Inmiddels hebben zich al vier nieuwkomers aangemeld, heel fijn!
De bus is groot genoeg, dus meldt u zich gerust aan!
Geef u dan op bij:
Annet de haan
055-3132314 of
Nanda van Welie 055-3231759
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Kerkdiensten
Diensten in de Wilheminakerk in mei 2014
04
11
18
25
29
01

mei.
mei.
mei.
mei.
mei.
juni

10.00
10.00
10.00
10.00
19.30
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst
Dienst

met
met
met
met
met
met

Ds. Sj. Muller
Ds. Sj. Muller
Drs. A. Al - van Holst
Ds H. Vreeswijk, Kampen
Ds. Sj. Muller, Hemelvaartsdag
Ds. Sj. Muller

Kerkdiensten
Zaterdag 3 mei eucharistieviering met pastoor Sebastiaan en het koor Antoniuskoor
Zondag 11 mei Woord en Communieviering met pastor R. Pragt en het Antoniuskoor
Zaterdag 17 mei Woord en Communieviering met pastor A. Ottenschot het Inbetween
Zondag 25 mei Woord en Communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor
Donderdag 29 mei Hemelvaart viering in Twello om 11.00 uur met pastoor P. Daggenvoorde
En Vaassen om 10.00 uur met pastor H.Hofstede
Zaterdag 31 mei een Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 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 de activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
met vriendelijke groeten,
de locatieraad en het parochiesecretariaat.
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Klassiek vervoer bij trouwerij en jubileum
Bij de mooiste dag van uw leven hoort natuurlijk het mooiste
vervoer.
Wij rijden u graag met een of meer prachtige klassieke
automobiel(en).
Natuurlijk ook heel geschikt voor een jubilaris.
Neem voor prijzen en verdere afspraken geheel vrijblijvend
contact met ons op.
E. Hertgers
Broeklanderweg 53
7341 PM Beemte-Broekland
Tel. 055-3232166
Mobiel: 06-24778923
www.hertgersapeldoorn.nl
Tevens: Caravanstalling.

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Emster Rijtuigendag

17e EMSTER RIJTUIGENDAG OP 2e PINKSTERDAG 9 juni 2014.
De stichting “Promotie Emst en ’t Emster Rijtuig” organiseren op 2e Pinksterdag 9 juni 2014 voor de
17e maal een Emster Rijtuigendag. Vanaf het evenemententerrein aan de Spoorstraat vertrekken de
antieke koetsen voor ochtend- en middagrit door de omgeving van Emst.
Op het evenemententerrein worden de gehele dag ook diverse andere activiteiten gehouden.
Teatro Pavana is een professioneel straattheatergezelschap die onder ander optredens zal verzorgen.
De organisatie gaat met de tijd mee en sinds kort is de Emster Rijtuigendag ook te volgen op facebook.
De curiosa en hobbymarkt wordt ook dit jaar in samenwerking met bureau Streekevenementen verzorgd. Belangstellende standhouders voor de markt kunnen zich aanmelden via
www.streekevenementen.nl.
Voor verdere informatie en deelname kijk op www.emsterrijtuigendag.nl
Men kan contact opnemen e-mail: info@emsterrijtuigendag.nl
Namens de commissie Emster Rijtuigendag,
M. Jansen-de Wilde
Tolweg 6
8166 GN Emst
Tel 06 51209696

Zijactief de Vecht
Op woensdag 7 mei is onze laatste ledenavond voor de zomerstop.
Mevr. Angelika van der Schilden laat ons kennis maken met houding en bewegingsleer Ismakogie.
Willen jullie zelf een handdoek en sokken meebrengen? ( gaan we pootje baden?)
Ik weet niet wat we ervan kunnen verwachten maar het zal best interessant zijn.
Lokatie de Groot om 20.00 uur/ 19.45 uur is de koffie/thee klaar.
Introducees zijn welkom.
De datums zijn bekend van de Zomeractiviteiten.
Activiteitenlijst Zijactief 2014
Busreisje woensdag 14 mei naar Rotterdam
Zij die zich op hebben gegeven hebben hierover gekregen.
Avondwandeling
Op Woensdag 21 mei gaan we weer wandelen, (mits goed weer)
We vertrekken om 18.30 uur vanaf Drostendijk 32
U hoeft zich hiervoor niet op te geven.
Avond fietspuzzeltocht op Woensdag 4 juni
Opgeven voor 28 mei bij:
Tonnie Veldhuis 055-3232018
Trees Hendriks 055-3232036
Marian van Essen 055-3231456
Gree Koekkoek 055-3231213
Dagfietstocht Woensdag 2 juli
Opgeven voor vrijdag 27 juni
Lies Ham 055.3231704

Hetty van het Erve 055.8449083
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We hopen dat veel
dames meedoen.
Ik wens jullie mede
namens het bestuur
van Zijactief een fijne
en actieve zomer toe.
Tot ziens.
Groetjes Janny.
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Vijftigplusreis BBvBB, oproep !!!
Met erg veel plezier en enthousiasme hebben wij jarenlang de 50 plus reis georganiseerd.
Samen met onze medepassagiers was het elk jaar weer
een feestje!
Nu vinden wij het tijd het stokje door te geven.
Wie o wie vindt het leuk de organisatie van deze gezellige dag over te nemen van Annet en Nanda?
Ga dan dit jaar alvast met ons mee op 27 mei en ervaar
zelf hoe gezellig het is.
Voor meer informatie en/of je hiervoor op te geven,
bel dan even met
Annet 06-37402987 of met Nanda 06-27259392.

De prijzentafel van de bingo van de BBvBB.
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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

Leuke websites
www.onzesuus.nl
Online lifestyle magazine met als uitgangspunt gezond en milieuvriendelijk leven. Laat zien wat er te
koop is, waar en hoe je het zelf kunt maken.
Dat klinkt allemaal wat zwaar, maar de site is door alle ideetjes toch vooral leuk om te kijken. Vooral
de blogs (foto’s aanklikken) zijn leuk.

www.tyto.be

Grappige website met allemaal retrospulletjes (lijkt
oud, van vroeger, maar is nieuw gemaakt). Kleine
prijsjes.

www.gezinnig.nl

Praktische zaken en vrolijke tips om te genieten
van het gezinsleven.
Voor moeders, kinderen, ouders, in huis, op vakantie , en nog veel meer.
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Voor de jeugd

Wat is het toppunt van onaardig zijn?
Iemand met een bril veel sterkte wensen.
Wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel? Ze komen beiden uit
warme streken.
Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft want daarna loop je er weer uit.
Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? Een waterlelie
Wat kun je wel serveren, maar niet eten?
Een tennisbal.
Waarom vliegt een heks op een bezem?
Omdat een stofzuiger te zwaar is.
Wat krijg je als je lord omdraait?
- Drol
Wat krijg je als je drol omdraait?
- Lord
Mis, dan krijg je vieze handen!
Wat is een verschil tussen een papegaai en een zwaluw? Een zwaluw zoekt de weg
en de papegaai vraagt de weg.
Hoe laat is het als een olifant op het tuinhekje gaat zitten? Tijd voor een nieuw
tuinhekje.
Drie keer zeven geeft? Fijn zand.
Waar wordt een houten been van gemaakt? –Van kreupelhout.
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Eindstand competitie 2013 - 2014
Plaats

Naam

totaal score

1

Theo Linthorst,

Kampioen 63350

2
Gerhard Bellert
61089
3
An Sijmons
60418
4
Geri/Siep Woudstra
60250
5
Willem Bomhof
59556
6
Rudie Kaal
59458
7
Wouter Waanders
59304
8
Gerrit Kamphuis
59163
9
Theo Oortwijn
58980
10
Jaap Gerritsen
58058
11
Rob Kwak
57745
12
Monique Schenkel
55978
Iedereen een mooie en prettige zomer toegewenst.
Onder voorbehoud, tot ziens, op dinsdag 23 september
voor het seizoen 2014/2015.
Groetjes de klaverjassers

2014,

De prijzen uit de loterij van de BBvBB, kist met flessen wijn, een iPad en een luxe vleespakket.
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SPORT EN SPELMIDDAG
Hallo meisjes en jongens,
Op woensdag 30 april van 13.30 uur tot 16.30 uur organiseren wij een "sport en spelmiddag" voor alle meisjes en jongens die op de basisschool zitten. Het maakt niet uit op
welke basisschool je zit, als je zin hebt om te komen ben je van harte welkom! Ook voor
de kinderen die jonger zijn dan 6 jaar, is er een programma in elkaar gezet.
We zorgen dat jullie lekker met voetbal en andere spelletjes bezig kunnen zijn. Ook
krijg je drinken en ter afsluiting van de middag allemaal patat. Voor de jongens en
meisjes die nog niet voetballen, hopen wij dat ze enthousiast worden en lid willen worden van sportvereniging V en L.
Heb je nog vragen dan kun je met onderstaande personen contact opnemen:
Harrie Kamphorst
06 - 39311129
Marcel Mentink
055 - 3121469
Ingrid Lieferink
06 - 18945187
Je kunt onderstaand strookje inleveren bij:
V en L, Kerkstraat 42 7396 PH DE VECHT (in brievenbus of aan de bar) of mailen
naar
hgkamphorst@gmail.com
maj.mentink@planet.nl
ingridlieferink@kpnmail.nl
Wil je deze middag meedoen dan moet je onderstaande gegevens invullen en inleveren
of mailen voor 26 april.
"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"-----"---Naam:
Adres en e-mail:
Telefoonnummer:
Leeftijd:

…... jaar
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Al tijden staat Beemte-Broekland voor ons klaar.
Als donateur of koper van een paasbrood.
U draagt ons een warm hart toe, ieder jaar.
En daarom is onze dank ook zo groot!
Een lentegroet van ouderraad, team
en leerlingen van PCBS “Beemte’
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