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Fiets- en autopuzzeltocht - 1
Op zondagmiddag 6 juli waren er ruim honderd
mensen op de fiets of in de auto naar het Dorpshuis gekomen om deel te nemen aan deze tocht.
Na inschrijving vertrokken de eerste fietsers/

Ondanks dat de weersvoorspellingen niet zo best
waren bleef het gelukkig tot het einde van de
middag droog. De deelnemers bleven gezellig
nog even wat drinken en een broodje hamburger

auto’s richting Teuge, onderweg hingen af en toe
wat vragen die ze mochten beantwoorden. Op de
parkeerplaats bij Sportclub Teuge was er voor
alle deelnemers wat te drinken met wat lekkers.
Het drinken was o.a. biologische appelsap gesponsord door tuinbouwbedrijf Stadsakkers van
Zuidbroek.
Na de korte pauze vertrokken de deelnemers
weer. Rond de klok van drie uur arriveerden de
eerste auto’s en fietsers alweer bij het Dorpshuis.
Daar was ook het e.e.a. georganiseerd zoals
knutselen, een demonstratie streetdance/zumba,
Rad van Fortuin, spelletjes, muziek op het podium en er stond een groot springkussen in de zaal
waar de kinderen zich op konden uitleven. Verder
werden er hamburgers gebakken en verkocht en
werd er hard gewerkt achter de bar en in de keuken.

eten. Veel mensen gingen naar huis met prijzen
gewonnen door deel te nemen aan het Rad van
Fortuin. Al met al was het een zeer geslaagde
middag met een leuke opbrengst voor het Dorpshuis. Bij deze wil ik nogmaals alle deelnemers en
vrijwilligers die geholpen hebben om deze middag tot een succes te maken hartelijk bedanken!
Prijsuitslag autotocht: 1e Jaap Gerritsen
Mevr. Wijngaards
2e Fam. Breden
3e Fam. Apeldoorn
Prijsuitslag fietstocht: 1e Fam. Kolkman
2e Fam. Engel
3e Fam. Lunneker
Marjan van Assen.
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Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland
Buurt Belangen vereniging Beemte
Broekland

Oranjevereniging Beemte Broekland

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos
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Secretariaat van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte
Broekland
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn
E-mail: bb.beemtebroekland@gmail.com
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
Mail:
infodorpshuisbb@gmail.com
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
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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

18 september

Het kristal

Longziekten

Zaterdag 13 september

Zorgboerderij Wenum Hoeve

Open dag

27 september

Dorpshuis Ons Huus

Burendag
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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

Adelaarslaan 118, Apeldoorn-ZUID

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

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

Beemterweg 25 Beemte
Tel: 055-3121314

Richtlijnen voor de maximale afmetingen van
advertenties.
Formaat
Breedte Hoogte
Hele pagina 18,5cm 26cm
Halve pagina 18,5cm 12,5cm
Kwart pagina 9,0cm 12,5cm

Prijs
€ 135,=
€ 75,=
€ 40,=
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Jos Boerkamp
055-3121582
055-5334590

Van de redactie
Beste lezers
Gaan we in de Beemte een turbulente tijd tegemoet? Daar lijkt het wel op.
In het bestuur van de BBvBB zitten nog maar twee leden van die vereniging en dat is natuurlijk veel te weinig.
Daarom wordt er door een voormalig bestuurslid een oproep gedaan aan Beemtenaren maar ook aan Broeklanders om in het bestuur plaats te nemen. Zie pagina 11.
Tevens lanceert hij een idee om verenigingen samen te voegen met name de Dorpshuisvereniging en de
BBvBB. Dat heeft veel voordelen omdat je dan minder bestuursleden nodig hebt en met een beetje geluk heb
je dan meer bestuursleden in die nieuwe vereniging, denk daar maar eens over na. Nu is het wel zo dat in het
verleden van beide verenigingen ook al eens geprobeerd is om samen te gaan en dat het ook daadwerkelijk
gedaan is, zij het maar voor korte tijd. Snel werden de verenigingen weer ontkoppeld. Nu ja, dat waren natuurlijk andere tijden en er speelden toen ook veel emoties mee die de gang van zaken behoorlijk vertroebelden. Maar zoals geschreven door de voormalige bestuurder, het is de moeite waard.
Tijdens de fiets/autopuzzelrit is een enquête gehouden onder de deelnemers en er is besloten om diezelfde
enquête ook in De Ratelaar te plaatsen zodat dan het bereik en dus de legitimiteit veel groter wordt. Daarom
wordt aan de inwoners van Beemte Broekland, die dat nog niet gedaan hebben, gevraagd deze enquête in te
vullen en in de bus bij het dorpshuis te stoppen of als die vol zit af te geven bij een bestuurslid (ad interim)
van de Dorpshuisvereniging. Maar u mag ze ook via de mail opsturen, infodorpshuisbb@gmail.com als u dat
gemakkelijker vindt. Het enquêteformulier is op een dubbelzijdig blad (pagina 15 en 16)gedrukt zodat het gemakkelijk met een schaar uit De Ratelaar geknipt kan worden zonder andere belangrijke inhoud mee te nemen.
Overigens was de opbrengst van de fiets/autopuzzelrit verbluffend hoog. De Aktief Ons Huus groep kan daar
eer mee in leggen evenals alle deelnemers. Mogelijk is het woord Aktief bewust gekozen om te prikkelen.
De website van De Ratelaar is al bijna duizend keer bezocht. Maar of dat allemaal Beemtenaren of Broeklanders waren kan ik niet zeggen. Het leuke van de website is natuurlijk wel dat De Ratelaar in kleur is te zien en
dan niet alleen de buitenbladen. Dus ga eens kijken op www.deratelaar.nl
Nelly Koenen heeft aangegeven dat zij als redactielid per september van dit jaar zal terugtreden. Zij verzorgde
de facturering van de advertenties en de financiële afwikkeling ervan. Maar bovenal drukte zij ook haar stempel op de uitvoering van de Ratelaar zoals die er tegenwoordig uitziet. Van 2007 af tot op heden maakte zijdeel uit van de redactie. Maar ze is al een tijdje geleden uit Beemte Broekland vertrokken en vindt het nu het
juiste moment om er mee te stoppen. We zullen als redactie natuurlijk uitvoerig stilstaan(zitten) bij dit afscheid. Nelly, namens de redactie en alle inwoners van Beemte Broekland e.o., hartelijk bedankt!
Verder in deze Ratelaar veel verslagen en foto’s van de Oranjefeesten en de fiets/autopuzzeltocht.
Neemt u ook even notitie van de Burendag die aangekondigd staat in deze Ratelaar.
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie,
Siep Woudstra

Het redactieteam bestaat uit:

Verschijningsdata
2014
week

Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

30 sep., 1okt.

40/41

4, 5 november

45

9, 10 december

50

3, 4 februari

5/6

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 september 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 Belangenvereniging Beemte Broekland
Het is een tijdje stil geweest rond de BBvBB. Dat heeft een aantal oorzaken.
In de zomer staan de activiteiten van het verenigingswerk op een laag pitje, maar doordat drie
bestuursleden Gea Willemsen, Quita Kuiper en Jan Vegter tijdens de laatste algemene ledenvergadering van 10 april jl. hebben aangegeven af te willen treden, zijn er ook geen nieuwe activiteiten meer opgestart.
Zij hebben destijds aangegeven dat ze nog door willen gaan tot en met september, om nieuwe
bestuursleden aan te trekken. Helaas is dat tot nu toe niet gelukt.!
Daarom nu via de Ratelaar de oproep voor drie bestuursleden voor de BBvBB.
Het zal toch niet zo moeten zijn dat de BBvBB ten onder gaat aan het gemis van voldoende bestuursleden. De BBvBB heeft een belangrijke taak als belangen behartiger naar derden, voor al
richting de gemeente Apeldoorn.
Als Buurtvereniging organiseert zij diverse activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en de seniorenrit.
De laatste tijd heeft ons bestuurslid Gea Willemsen, als interim bestuurder van de Dorpshuisvereniging zich met anderen enorm ingezet voor het draaiende houden van het Dorpshuis en het
lijkt erop dat het Dorpshuis na een moeilijke periode open kan blijven.
Dat zijn goede berichten. In dat kader is en blijft het belangrijk dat de verenigingen in BeemteBroekland constructief blijven samenwerken.
Wellicht kan er eens gekeken worden naar het samengaan van verenigingen, om zodanig activiteiten te kunnen versterken, maar ook om de moeilijkheidsgraad voor het krijgen van bestuursleden te verlagen.
Is het samengaan van de BBvBB en de Dorpshuisvereniging daarin geen optie?? Het is een schot
voor de boeg, maar mijn persoonlijke mening: het is de moeite waard!!
Jan Vegter
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Rondje Beemte. Waar gaan we beginnen?
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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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Dorpshuis nieuwe stijl….. Enquête
Enquête tbv activiteiten in en rondom Dorpshuis Ons Huus
Deze enquête is bedoeld om te ontdekken voor welke activiteiten er belangstelling is per leeftijd.

1. Wat is uw leeftijd?

.. jaar

2. Welke van onderstaande activiteiten spreken u aan en zou u daaraan actief
deel willen nemen? U kunt uw antwoorden aankruisen.

O Koffieochtend/middag (gezamenlijk koffiedrinken met buurtbewoners)
O Bewegen voor ouderen / Senioren Gym Fit
O Modeshow
O Hollandse avond met Nederlandstalige muziek
O Spelletjesavond
O Knutselochtend/middag/avond ( bv bloemschikken,breien,haken etc.)
O Dansgroep meisjes en/of jongens van 4 t/m 12 jaar bv streetdance, zumba
O Lezingen diverse onderwerpen bv over historie van Beemte-Broekland
O Wijksteunpunt gemeente Apeldoorn: voor hulp bij invullen formulieren
O Repaircafé voor repareren van spulletjes
O Buurtborreluurtje
O Buurtbarbecue
O Discoavond / coladisco
O Filmavond
O Gezamenlijke maaltijd ( 1x per maand)
O Jeu de boules, klootschieten
O Koersbal
O Knutselmiddag/avond voor de jeugd bv tasjes maken, vlot bouwen
O Uw verjaardag vieren in het Dorpshuis
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Dorpshuis nieuwe stijl…..Enquête
O Oldtimertoertocht
O Reis voor 55+ ers
O Bingoavond
O Dartscompetitie
O Badmintonavond
O Yoga-avond
O Vervoersservice: wilt u deelnemen aan een activiteit dan halen we u op!
3. Heeft u nog andere ideeën ,schrijf ze hieronder op :

4. Zou u zelf een rol willen spelen in het organiseren van één of meerdere activiteiten?

O Nee,u bent aan het einde van deze vragenlijst gekomen.
O Ja, welke activiteiten?
Vul dan hier uw contactgegevens in:
Naam:
Adres:
Email:
Telefoon:
Hartelijk dank voor uw medewerking. Bij voldoende belangstelling kunnen we misschien een aantal
activiteiten gaan organiseren.
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Voor de jeugd - Moppen
Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de oude man zijn vrouw
iets vroeg, begon hij met 'schat', 'lieveling', 'duifje', 'honnepon' enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want het echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de
keuken was, zei de buurman tegen de man: "Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw na al die jaren
dat u getrouwd bent, nog steeds koosnaampjes geeft". De oude man boog zijn hoofd. "Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen."!!
Een vrouw staat met haar Smart met autopech langs de snelweg, komt er een man in een Porsche voorbij. "Zal ik je een sleepje geven naar de dichtstbijzijnde garage?" vraagt de Porsche
rijder. "ja graag!" antwoordt de vrouw. Zo gezegd, zo gedaan, de Smart werd met een sleepkabel aan de Porsche vast gemaakt. "Als ik te hard ga moet je maar toeteren!" glimlacht de man.
Even later, onderweg, scheurt er een Ferrari met 250 km/u voorbij. De
Porsche rijder vergeet helemaal de sleep en scheurt achter de Ferrari aan.
Later die avond komt een agent bij de commissaris en zegt: "Je gelooft nooit wat ik heb gezien!
Komt er eerst een Ferrari met 250 km/u voorbij flitsen. Direct daarachter zat een Porsche die
hem bij probeerde te houden. En achter de Porsche reed een Smart die toeterde of hij er voor bij
mocht gaan!"
Een man gaat tanken.. De pomphouder ziet 2 pinguïns op de achterbank zitten.. Zegt tegen de
man... Daar moet U mee naar Artis!!!
De man gaat weg en komt vervolgens de week er na weer tanken,
Zegt die pomphouder.. je ging toch naar Artis met ze????
Ja!! Zegt de man, daar zijn we ook geweest! Morgen gaan we naar de Efteling!!!!
Max is 100 jaar geworden en Jantje is op zijn feestje. En ze gaan een ritje
maken. Naar dat ritje gaan ze in een café zitten. Jantje vraagt aan Max: "wat vond u het leukste
van uw verjaardag opa?"
opa zeg: "De borden aan de snelweg waarop stond: Max 100!"

HH. Franciscus en Clara parochie
Startzondag Noord

pastores Wim Vroom en Dorothea Brylak smmp.
Om 10:00 uur staat er een kopje koffie, thee of frisdrank klaar en er is tijd om elkaar te ontmoeten.
De kerk neemt vanouds de tijd om te starten.
Om 10:45 uur lopen wij in processie naar de kerk.
Organisatorisch loopt een parochiejaar parallel aan
Bedoeling is, dat dan een “voorwerp” uit de kerken
het school- of studiejaar. Net als verenigingen bevan Epe en De Vecht wordt meegedragen, dat een
gint de kerk na de zomervakantie haar nieuwe werk- blijvende plaats in de kerk van Vaassen zal krijgen.
seizoen.
De Eucharistieviering, waarin alle leden van het pastorale team samen zullen voorgaan, begint om
Dit nieuwe werkjaar is voor ons een bijzonder jaar.
11:00 uur. Tijdens de offerande worden cibories uit
Vlak voor de zomervakantie moesten wij vijf van
de drie kerken aangedragen met brood, dat in de
onze acht kerken sluiten. De kerken die open blijven Eucharistie zal worden geconsacreerd tot het lizullen in de toekomst steeds meer een thuis worden chaam van Christus.
voor parochianen die afscheid moesten nemen van
hun kerkgebouw.
Wij hopen op medewerking van de Martinuskoren en
van de koren In Between en Timeless.
Daarom houden wij in de drie opengebleven kerken, Na de viering is iedereen uitgenodigd om weer naar
te weten Duistervoorde, Vaassen en Loenen zogede tuin van de pastorie te gaan voor soep en een
naamde “startvieringen”.
broodje.
De “Startviering Noord” vindt plaats op 28 september 2014 in de H. Martinuskerk te Vaassen.
Wij rekenen op de medewerking van de werkgroep
Thema van deze viering is: “Op zoek naar nieuwe
“Vrienden Martinuskoren” en van vrijwilligers van de
wegen”.
drie geloofsgemeenschappen.
Deze dag wordt voorbereid door de leden van de
Wij hopen dat we met velen zullen zijn om deze
pastoraatsgroepen Epe, Vaassen en De Vecht en de start samen te maken!!
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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

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

Kerkdiensten HH. Franciscus en Clara parochie
Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 17.30 uur en zondag om 10.00 uur
Zaterdag 6 september Woord en Communieviering met pastor D. Brylak
Zaterdag 13 september Woord en Communieviering met pastor W. Vroom
Zaterdag 20 september Eucharistieviering met Pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 26 september vindt er de startviering plaats waarbij het gehele team voor gaat Om 10.00 uur is er koffie, thee of limonade , dan trekken we gezamenlijk de kerk binnen en om 11.00 uur begint de viering. Na de
viering kunnen we elkaar ontmoeten in de tuin van de kerk en pastorie. Er zullen dan broodjes en soep geserveerd worden. Er zullen verschillende koren optreden uit de 3 parochies ,en hun repertoire laten horen. We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten.
Locatieraad en de pastoraatsgroep van de Antoniuslocatie
Vieringen in Twello
Zondag 7 september om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Om 10.00 uur klompendienst in de tent met pastor D. Brylak en dominee Valk
Zondag 14 september Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zondag 21 september 9.00 uur Eucharistieviering met pastor H Hofstede
En om 10.30 Oecumenische viering met pastor R Pragt en dominee Schuurman
Zondag 28 september eucharistieviering met pastor H Hofstede
Op zondag 14 september vindt er de startviering plaats in loenen om 10.00 uur
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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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

Rondje Beemte
Er deden veel mensen mee aan het Rondje.
Wim Disbergen telde 384 deelnemers. Opvallend was dat veel mensen deze keer echt het
hele Rondje fietsten en er daadwerkelijk op
verschillende plaatsen werd gestart. De bezoekers kwamen overal vandaan; een aantal
kwam uit Twello, Teuge, De Vecht, een behoorlijk deel uit Vaassen, maar verreweg de
meeste mensen uit Apeldoorn.

Uit de Beemte waren er dit jaar minder deelnemers. Verteld werd dat de Beemtenaren bewust een paar adressen uitkozen, of alleen
naar de nieuwe adressen gingen kijken. De
sfeer was prima, net als het weer!
Miek v.d. Pangaard

Het poppenhuis wordt aandachtig bekeken.
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Fiets– en autopuzzeltocht - 2
De fiets/autopuzzeltocht was een succes!
Zondag 6 juli jl.: prachtig weer, een gezellig
aangekleed Dorpshuis, drankjes staan koud en
het springkussen blaast zichzelf op. Niets staat
een gezellige middag fietsen/autorijden in de
weg.

de sportzaal was het groot feest: een springkussen, een echte dj en dansen met de nieuwe
dansgroep van DIO.
Wie iets meer rust wilde kon terecht in de vergaderzaal waar geknutseld kon worden.
Bij de bar was het ook weer druk want daar was
het Rad van Fortuin met mooie prijzen neergezet. De enquêteformulieren werden ook goed

Er waren niet zo heel veel mensen die zich op-

gegeven hadden (waarschijnlijk waren ze daar
nog niet aan gewend) maar gelukkig kwamen
rond 13.00 uur de eerste fietsers bij het dorpshuis en algauw kwamen ook de automobilisten.
Iedereen werd ingeschreven en voorzien van
een routebeschrijving en een enquêteformulier.
De tocht kon beginnen.
Dat bleek nog niet in alle gevallen zo eenvoudig
te zijn : er was n.l. nog een fietstocht uitgeschreven door een vereniging waardoor er enige
onduidelijkheid was over de te geven antwoorden en over de route. Gelukkig heeft iedereen
zijn of haar weg gevonden en is iedereen bij het
dorpshuis teruggekomen.
Daar was inmiddels de barbecue warm en kon
er een broodje hamburger gekocht worden. In

ingevuld en geretourneerd waardoor we inmiddels weten wat er georganiseerd kan gaan worden. Mocht u dit nog niet ingevuld hebben dan
vindt u verderop in deze Ratelaar nogmaals de
enquête die u in kunt vullen en in de brievenbus
van het dorpshuis kunt doen. Ook kunt u hierna
lezen wat de uitkomst is van de enquête. We
zijn druk bezig e.a. te organiseren maar daarover later.
Al met al een heel gezellige middag die ook nog
eens €1500,= heeft opgebracht.
Graag willen we alle vrijwilligers die zaterdag en
zondag hebben geholpen bedanken. Zonder jullie was het nooit zo’n succes geworden.
Vriendelijke groet,
De Aktief Ons Huus groep.

Leuke websites
Leuke facebook pagina: Kadoofooh.
Op deze pagina een mooie manier van foto’s laten afdrukken: op hout! Ziet er erg mooi uit en de
prijzen vallen mee. Leuk om iemand cadeau te geven! Bij de info staat het e-mailadres.
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OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL
Tel:
055-3121390
Fax: 055-3122528
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Uitslag enquête Dorpshuis fiets/puzzeltoertocht
1. Hollandse avond

16 personen

2. Bingoavond

13 personen

3. Discoavond/coladisco
55+ reis

10 personen

4. Knutselochtend/middag/avond

9 personen

5. Dansgroep 4 t/m 12 jaar
Oldtimertoertocht
Buurtbarbecue
6. Knutselmiddag jeugd
Filmavond
7. Bewegen voor ouderen
Yoga
Lezingen
8. Spelletjesavond
Verjaardag in dorpshuis
9. Modeshow
Buurtborreluurtje
Jeu de boules/klootschieten
Repaircafé
10. Wijksteunpunt
Gezamenlijke maaltijd

8 personen

11. Dartscompetitie
Koersbal
Badminton
12. Vervoersservice
Koffieochtend/middag

2 personen

7 personen
6 personen

5 personen
4 personen

3 personen

1 persoon

Uitrusten van de fiets/puzzeltocht.
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Oldtimer trekkertoertocht
Trekkervrienden uit
Beemte-Broekland en omstreken,
Op 27 september a.s. organiseren we een toertocht
voor oldtimertrekkers. We
verzamelen om 10.00 uur
bij Dorpshuis “Ons
Huus”,Beemterweg 25a in
Beemte,daar drinken we
een kop koffie met krentenbrood erbij. Om 10.30
uur gaan we vertrekken voor een leuke tocht door BeemteBroekland en omstreken. Rond 13.30 uur hopen we terug te zijn in het Dorpshuis voor een gezellige barbecue.
Wil je meerijden, geef je dan op voor 20 september bij Ab Vos tel. nr. 0653425320, Frits Bouwmeester tel. nr. 0683551109 of via email: aktiefonshuus@outlook.com.
De kosten voor deze dag zijn € 15 (dus incl. koffie met en bbq, drank moet apart afgerekend worden),graag overmaken op NL63RABO0103120106 tnv JH Gerritsen ovv toertocht.
HELAAS KUNNEN ER OM ORGANISATORISCHE REDENEN NIET MEER DAN 30 VOERTUIGEN MEERIJDEN,DUS GEEF JE SNEL OP.
Deelname is op eigen risico

Burendag
Beste Buurtgenoten,
Op zaterdag 27 september is het weer nationale burendag.
Om wat levendigheid in onze buurt te krijgen, hebben wij besloten om die dag het dorpshuis open te
stellen voor deze burendag. Hierbij bent u dan ook van harte uitgenodigd. Vanaf 10.00 uur bent u
welkom voor een kop koffie met iets lekkers en vanaf 16.00 uur staat er een snackwagen op het terras voor een patatje en/of een snack.
Tevens is er die dag een oldtimertrekkertoertocht (zie elders in dit blad).
Misschien leuk om daar een kijkje te nemen.
Laten we hier met z’n allen een leuke dag van maken!!
Aktief Ons Huus groep
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Oranjevereniging Beemte Broekland
Inmiddels ligt het Oranjefeest in Beemte Broekland weer achter ons. Het bestuur van de OVBB
kijkt terug op een zeer geslaagde editie van dit
jaarlijkse feest.

Het bestuur kijkt terug op een goed bezochte en
zeer gezellige middag.
Op vrijdagavond zorgde de band “Stageline” en

“DJ Jeroen” voor de eerste feestavond in de tent.
Hoewel het wat rustig was, lieten allen die gekomen waren merken zin te hebben in een feest.
De stemming zat er goed in!
Op zaterdag 9 augustus werd gestart met het
ontbijt voor leden en deelnemers van de op-

In de week voor het feestweekend is er door alle
vrijwilligers hard gewerkt om alles gereed te maken voor het weekend. Denk hierbij aan het inrichten van de tent, het plaatsen van fietsenstallingen en bouwhekken, het ophangen van verlichting en alle overige bijkomende werkzaamheden. Tijdens de opbouwweek heeft een gedeelte
van de vrijwilligers zich bezig gehouden met extra aankleding van het feestterrein. Naast alle
lampen en bogen stond er dit jaar namelijk een
heus reuzenrad! Nadat de opbouwweek op donderdagavond traditioneel werd afgesloten met
alle vrijwilligers en actiegroepen, kon op vrijdagmiddag werkelijk worden gestart!

tocht. Ook dit jaar heeft de ontbijtcommissie
weer goed gezorgd voor de innerlijke mens, zodat iedereen met een goed gevulde maag van de
optocht kon genieten.

Op vrijdagmiddag 8 augustus waren het de senioren van Beemte Broekland die het Oranjefeest
aftrapten. Traditiegetrouw werd eerst het volkslied uit volle borst meegezonden. De tweemansformatie “Climax” verzorgde dit jaar de muziek.
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Oranjevereniging Beemte Broekland
Hoewel er enkele uren voor de optocht dreigende wolken te zien waren, bleef het tijdens de optocht droog. Na afloop van de optocht werden de
deelnemers vermaakt door het dweilorkest “Het
4-us”. Aansluitend vond de prijsuitreiking plaats.
De jury koos dit jaar wederom het buurtschap
van de Beemterweg / Kraaienjagersweg als makers van de mooiste wagen.

Hij mag zich een jaar lang “Beemte’s best minikraan machinist” noemen.
Op de zaterdagavond maakte de band “Vangrail”
er een onvergetelijk topfeest van. Het was een
gezellige en goed bezochte avond!
Op
de

Ook ’s middags tijdens de kinderspelen was het

gelukkig droog. De kinderen waren verdeeld in
verschillende groepen dieren en streden om de
eerste prijs van hun groep. De Commissie Kinderspelen heeft er weer alles aan gedaan om de
kinderen een gezellige en sportieve middag te
bieden én dat is goed gelukt! Aansluitend was er
een ballonnenwedstrijd. We zijn benieuwd wiens
ballon het verst is gekomen. Hierover wordt u in
één van de volgende edities van De Ratelaar geïnformeerd.

zondagmiddag was het tijd voor de zeskamp,
georganiseerd door de Commissie Volksspelen.
Helaas hebben we het niet tijdens alle spellen
droog kunnen houden. Tijdens het eindspel begon het hard te regenen, zodat niet alleen de
teams, maar ook het publiek een nat pak opliep.
Na afloop wachtten de teams vol spanning op
het verlossende woord; wie had er gewonnen?
Het team “Winnen? Wat is dat?” wisten na vele
jaren weer de winst te pakken.
Het Oranjefeest Beemte Broekland werd afgesloten in de feesttent met een gezellige middag met
optredens van “Party Harry” en “DJ Chiel”. Ook
deze middag is goed bezocht en zeer gezellig
verlopen.

’s Middags werd er door de mannen uit Beemte
Op de maandagochtend stonden de trouwe vrijwilligers weer klaar voor het afbouwen van het
feestterrein. Hoewel voor sommigen de nacht
maar enkele uren had geduurd, stonden zij toch
weer paraat! Na enkele uren zwoegen was het
terrein op maandagmiddag weer opgeruimd en
stonden de keten weer voor een jaar in de schuren gestald. De middag werd afgesloten met een
drankje en het inmiddels traditionele voetballen
in de tent.
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en
gezellig Oranjefeest 2014! Wij willen daarom alle
bezoekers en in het bijzonder alle vrijwilligers en
sponsoren bedanken! Zonder jullie was het succes van dit Oranjefeest absoluut niet mogelijk
geweest.

Broekland en omstreken gestreden op de minikraan tijdens het onderdeel “Tuier ‘m d’r in”. De
opgave bleek moeilijker dan velen dachten! Jonny van Assen wist het meeste water in de buis te Het bestuur van de Oranjevereniging Beemtekrijgen en alle deelnemers achter zich te laten.
Broekland
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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
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Het weer in de Beemte...
willem@beemte.nl

De hoosbuien van de afgelopen tijd
Volgens de wetenschappers zal ons klimaat de komende tijd veranderen, niet alleen zullen de temperaturen en de neerslaghoeveelheden stijgen maar ook zullen de extremen toenemen. Als we naar de
laatste paar maanden kijken lijkt het wel of die toekomst nu al aan de orde is. Alleen in de maand juli
viel er in de Beemte 115.1 mm (langjarig gemiddelde 81.1mm). De start van augustus was ook al erg
vochtig, tot en met vandaag (11-08) is er al 43.2 mm gevallen, dat is al ruim meer dan de helft van het
langjarige gemiddelde (72.9 mm).

Niet alleen de hoeveelheid neerslag gaat omhoog maar ook de intensiteit, op 28 juli viel er in de Beemte in een tijd van een half uur 36.3
mm regen, iets voor vier uur regende het t hardst, de intensiteit was
toen 395 mm per uur, ongekend voor Nederlandse begrippen. Dit zijn
bijna tropische moessons! Ook tijdens het Beemterfeest was het weer
raak, die zondag begon het rond een uur of half vier te regenen, een
uur later was er 13.72 mm gevallen, op de top regende het 174 mm in
het uur, niet zo veel als op 28 juli maar wel ongekend. Zolang MeteoBeemte in de lucht is zijn deze enorme hoeveelheden nog nooit gemeten.

Als je de neerslag vergelijk met de hoeveelheden van 2013 dan zijn de verschillen enorm, in juli van
het vorige jaar viel er maar 35.1 mm daarop volgde augustus met 38.1 mm. Zie onderstaande overzichten. De min getallen in de overzichten zijn de hoeveelheden minder dan het langjarige gemiddelde.

Vanaf februari is er in 2013 totaal 618 mm neerslag gevallen, momenteel staat deze al op 503 mm.
Dit hoge getal komt door de hoeveelheden van de laatste paar maand, de eerste drie maanden hebben
we nog te weinig gehad t.o.v. het langjarige gemiddelde.

Of de hoeveelheden in de toekomst nog meer worden weten wij niet, wel weten we dat degelijke hoeveelheden neerslag van alle problemen veroorzaakt, Nederland is niet ingericht voor degelijk weer.
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De Klaverjasclub in Dorpshuus Ons Huus, Beemterweg 25a,
Beemte begint weer op 23 september a.s. om 20:00 uur.
Wij spelen eenmaal per 14 dagen op dinsdagavond zolang de R in
de maand zit (dus van september tot april). Per avond leggen we
€ 3 p.p. in voor een leuk prijsje.
Op dit moment spelen we met 3 tafels dus 12 personen. Graag
willen we dit uitbreiden naar 4 tafels. We zitten dus te springen
om min. 4 personen erbij.
Heb je zin om mee te spelen, kom dan gewoon de eerste avond
in de foyer van het dorpshuis.

THUISdeVecht
Eind april is er huis aan huis een brief met enquête rondgebracht m.b.t. de mogelijkheden tot
het oprichten van een stichting die dan het huidige kerkgebouw van de St. Antonius Kerk De
Vecht in eigendom krijgt, die het gaat beheren
en er activiteiten ontwikkelt. Het is dan geen
kerk meer maar “Het THUIS van De Vecht”. Ondertussen zijn we enkele weken verder en hebben uit diverse hoeken reacties ontvangen, zowel
positief als negatief. Voor degene die ons reeds
een reactie hebben gestuurd, hartelijk dank hiervoor. Echter het aantal reacties wat we terug
hebben ontvangen, is voor ons echter nog niet
voldoende om een goed beeld te krijgen van wat
de bewoners van de Vecht en omstreken van onze plannen vinden.
We kunnen niet zonder uw steun en betrokkenheid! Vandaar dat we ook graag antwoord van u
willen op de vragen die in de enquête zijn opgenomen. Graag zien we uw antwoorden alsnog
tegemoet zodat we op basis van het ontstane
draagvlak stappen kunnen ondernemen. Als uit
uw antwoorden en reacties blijkt dat er niet voldoende draagvlak is stopt het initiatief. We zouden dit echter ten zeerste betreuren.

We krijgen het ingevulde formulier het liefst
digitaal terug op
info.thuisdevecht@gmail.com Indien u dit
formulier niet meer heeft of nog niet hebt
ontvangen, kunt u dit opvragen middels
een e-mail naar bovengenoemd adres.
U mag het formulier ook gewoon invullen en
in de brievenbus doen bij één van de onderstaande adressen.
Ineke Bouwmeester Mozartstraat 36,
7391 XK Twello
Fam.
Veldhuis
Broeklanderweg 81,
7341 PN , Beemte Broekland
Maurice ten Have
Beemterweg 58,
7341 PD Beemte Broekland
Saskia Disbergen
Bremstraat 15,
7391 HW Twello
Martin Rothengatter Zonnenbergstraat 21,
7384 DK Wilp
Bedankt voor uw tijd en het meedenken. We horen graag van u.
Met vriendelijke groet
Projectgroep ThuisdeVecht

Hoe kunt u reageren?

De Ratelaar - september 2014 - Pagina 33

De Ratelaar - september 2014 - Pagina 34

COVBB Zeskamp 2014
Het weekend is weer snel voorbij gegaan. Als we terugblikken hebben we een mooie zondagmiddag gehad. De spellen waren weer geslaagd.
De teams meldden zich om 13.00 uur aan. Via onze website hadden vijf teams zich opgegeven. Maar om 13.30 uur hadden wij zeven teams die meededen.
Met het aantal nieuwe teams zoals ‘’Wat mot dat mot dan ma’’ en ‘’De Rocket Shot’’ waren we
super blij! Een mooie opkomst om met de zeskamp te beginnen. Nadat de jokers werden ingeleverd en de teamfoto’s waren gemaakt, kon het startsein gegeven worden.
We begonnen met het gezamenlijke spel ‘’Touw rijgen’’.
De bedoeling van het spel
was om een touwtje door de
broeken en de shirtjes
(hemdjes) te halen. Sommige spelers waren zo fanatiek
dat ze van het touw de striemen in de nek hadden staan.
Zoals bijvoorbeeld het team
‘’De Lauwemannenpappers’’.
Het ‘’Dobbelspel’’ was het

tweede spel. Hier moesten de teams
gooien met een dobbelsteen. Er moesten
net zoveel personen lopen als het aantal
gegooide ogen.
Ze liepen met bekers water over een
wipwap en om bierkratten heen. Hier
was het team ‘’Winnen wat is dat’’ erg
goed in. Dit team doet al jaren mee en
won dit spel. Het weer was goed alleen
orkaan ’’Bertha’’ begon te dreigen. Geer
en Geer deden zoals voorgaande jaren
het commentaar. Het was zoals gewoonlijk weer gezellig!
Het spel ‘’Hobbel en Wiebel’’ van twee
jaar geleden, heeft de CVOVBB weer van
zolder gehaald. De teams die al wat jaren meedoen, hadden hier ervaring mee.
‘’De Moatjes 1’’ en ‘’ De Moatjes 2’’ wilden met dit spel winnen maar… kregen al
het water over zich heen.
Dit jaar was er zoals gewoonlijke een
teamcaptainspel. Vla happen! Heerlijke
vanille vla met stukken fruit. Alle teamcaptains zaten helemaal onder de vla.
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COVBB Zeskamp 2014
Het op één na laatste spel was het
‘’Bierkratten spel’’.
De helmpjes vol
met water doen en
gaan. Toen kwam
er een donkere
lucht aan en begon
het te stortregenen.
Even een kort overleg maar besloten
werd om toch door
te gaan met het
‘’Eindspel’’.
In de stromende
regen begonnen de
eerste teams. Met
het team ‘’Beter
een goede buur’’
ging het goed, ze
vlogen de Tobbedansbaan over. Helemaal uitgeput en
doorweekt kwam
iedereen over de finish. De zeskamp van 2014 was weer afgelopen. Iedereen ging snel naar huis
om zich te douchen en om vervolgens snel weer naar de tent te gaan. Om 17.30 uur was iedereen
weer schoon in de tent. Om 18.00 uur was de prijsuitreiking. Geer en Geer deden het woord. Tot
aan het laatste spel was het nog spannend geweest.

De uitslag:
1. Winnen wat is dat
2. De Rocket Shot
3. De Moatjes 2
4. Beter een goede buur
5. De Moatjes 1
6. De Lauwemannenpappers
7. Wat mot dat mot dan ma

Wij willen iedereen bedanken voor de sportieve inzet. Wij zien jullie volgend jaar graag weer terug
en hopen op meer aanmeldingen. Dus ga met je buren of leeftijdsgenoten bij elkaar zitten en maak
een nieuw team! Tot volgend jaar!
CVOVBB
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