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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 Tijdstip 

18 februari  Dorpshuis AOH Stamppottenbuffet  17:00 

19 februari Dorpshuis OvBB jaarvergadering 20:00 

16 april  Dorpshuis BbvBB algemene ledenvergadering 

27 april, Maandag Dorpshuis AOH Fotopuzzeltocht   11:00 tot 14:00 
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Van de redactie 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 februari 2015 aanleveren.  

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

Beste lezers, 
 
Inmiddels zijn we alweer enkele weken het nieuwe jaar 
in, maar toch wil ik u namens de redactie het allerbeste 

toewensen voor het jaar 2015! Ook dit jaar proberen we 
u weer te voorzien van informatie uit onze buurtschap. 
 
Het afgelopen jaar hebben we vele avon-
den gesproken als buurtbewoners over de 
toekomst van ons Dorpshuis. En ook is er 
ontzettend veel werk verzet door vele vrij-

willigers en lijkt het er op dat we binnen-
kort een nieuwe start kunnen gaan maken. 

Als u deze Ratelaar leest is het openings-
weekend al achter de rug, maar gaat u ge-
rust eens een kijkje nemen of een kopje 
koffie nuttigen in ons o zo mooie opge-

knapte Dorpshuis. 
 
Komt u ook gerust op donderdagavond 19 februari naar 
de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging 
Beemte Broekland, zie verderop in deze uitgave. 
En we hopen u natuurlijk de avond ervoor te treffen bij 
het stamppottenbuffet in het Dorpshuis. 

 
In het stuk “Zoektocht in de tijd” doet Frits Bouwmees-
ter een oproep om oude schoenendozen en commode-

laatjes op de kop te houden en te legen en de inhoud 
daarvan bij hem te brengen mits het foto’s of oude ver-
halen betreft, lege tubes tandpasta heeft hij zelf natuur-
lijk ook wel.  

Op die manier kan hij de geschiedenis van Beemte 
Broekland nog beter vastleggen voor ons nageslacht. Bij 
de foto die hij bij zijn verhaal geplaatst heeft moe-

ten we misschien vooral op de kenmer-
kende ramen in het bijgebouwtje letten. 
 
Het stukje van Peter de Proeme, gebo-

ren Beemtenaar, is in dialect geschreven 
en alleen daarom al de moeite van het 

lezen waard. Gelukkig is dat voor de 
meeste Beemtenaren en Broeklanders 
geen enkel probleem. 
 

Als laatste willen we nog even de aan-
dacht vestiging op het jaaroverzicht van Meteo Beemte. 
Hier kunt u de gevoelens en meningen die u heeft over 
het weer van vorig jaar eens even tegen de feiten aan-
leggen. Dat geeft nog wel eens verrassende uitkomsten. 
 
Wij wensen u namens de redactie weer veel leesplezier 

toe. 
Met vriendelijke groet, 
Marjan van Assen/Siep Woudstra 

2015 week 

3, 4 februari 6 

3, 4  maart 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verschijningsdata 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 

Willem Peppelenbos 

Namens de redactie 

wensen wij de nieu-

we beheerders Jean-

nette Vonkert & Ro-

nald Amse in ieder 

geval veel plezier en 

geluk toe in ons 

Dorpshuis. 

 

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar 
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Dorpshuis “Ons Huus” 

Ze zijn begonnen! 

 

In de vorige Ratelaar heeft u op papier kennis 

kunnen maken met de nieuwe beheerders. In-

middels zou u ze ook in levende lijve in Ons 

Huus hebben kunnen ontmoet! Ze zijn namelijk 

begonnen! 

 

Op de dag dat ik dit schrijf zijn de uitnodigingen 

voor de officiële heropening van het dorpshuis 

net de deur uit en die heropening is op het mo-

ment dat u dit leest zelfs ook al achter de rug! 

 

Zoals we de vorige keer al aankondigden hebben 

in de maanden december en januari duidelijk 

zichtbare veranderingen plaatsgevonden in Ons 

Huus. In de afgelopen weken reden de busjes en 

vrachtwagens met gereedschappen, verfpotten, 

keukenmeubilair, steigerhouten tafels en kasten, 

gordijnstoffen en mankrachten af en aan over de 

Beemterweg. De vloer in de foyer, de hal en de 

grote vergaderzaal is nu van pvc en heeft een 

houten-planken-uitstraling. De muren, kozijnen 

en deuren zijn geverfd en het plafond heeft nieu-

we platen gekregen en LED-verlichting. De keu-

ken is totaal gestript en voorzien van een onder-

houdsvriendelijke en hygiënische vloer, frisse 

tegels aan de muur en nieuwe keukenappara-

tuur. Naast deze grote veranderingen hebben de 

mannen en vrouwen van de klussengroep ook 

nog eens vele andere 'kleine' (maar noodzakelij-

ke) klussen gedaan. Ik denk aan het repareren 

van de buitenverlichting, het vervangen van de 

wc-brillen en van de deursloten en bijvoorbeeld 

ook het plaatsen van een nieuw hek aan de zij-

kant van het gebouw. 

 

U herkent het dorpshuis niet terug. Degene die 

sinds deze renovatie zijn geweest, bij de herope-

ning of op een ander moment, kunnen dat be-

amen en bij velen viel figuurlijk en soms zelfs 

letterlijk de mond open! 

 

Jeanette en Ronald (het nieuwe beheerdersduo) 

zijn heel enthousiast en hebben in december en 

januari al veel werk verricht en geïnvesteerd in 

onder andere nieuwe gordijnen, nieuwe tafelbla-

den en mooie leren stoeltjes. Het is ontzettend 

leuk en fijn om te zien welke invloed dit enthou-

siaste stel mensen heeft op de uitstraling van 

ons dorpshuis! Ze tappen met stralende gezich-

ten een biertje en maken met plezier een lekke-

re cappuccino. 

 

Als bestuur zijn we ook druk geweest: de offer-

tes van de te verrichten werkzaamheden werden 

naast elkaar gelegd, die werkzaamheden moes-

ten vervolgens gecoördineerd worden, de subsi-

dieaanvraag die we gaan doen bij de provincie is 

doorgesproken en ook al in concept opgesteld*, 

de voormalige beheerderwoning (die uiteindelijk 

dus toch verkocht is) moest overgedragen wor-

den aan de nieuwe bewoners, de tekst voor de 

uitnodigingen voor de heropening is in samen-

spraak met het beheerdersduo geschreven, de 

huurovereenkomst is grondig onder de loep ge-

(Vervolg op pagina 12) 
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nomen en doorgesproken en we hebben een 

aantal gemeenteraadsleden van de gemeente 

Apeldoorn ontvangen en rondgeleid zodat ze 

konden zien dat de subsidie op de juiste plek 

terecht gekomen is. En zo zijn er nog oneindig 

veel andere klussen uitge-

voerd.... 

 

Gelukkig voelden we ons 

enorm gesteund door alle posi-

tieve reacties en de geweldige 

bijdragen van een steeds gro-

ter wordende groep vrijwilli-

gers tijdens alle klusdagen in 

de afgelopen maanden! 

 

Na 1 februari zullen Jeanette en Ronald officieel 

de dagelijkse leiding hebben over het dorpshuis 

en kunnen wij, wat dat betreft, een grote stap 

terug doen. We blijven echter zéér regelmatig 

in contact met ze, zeker de eerste maanden, 

zodat we alle zaken waar wij en zij tegenaan 

lopen direct kunnen bespreken en eventueel 

kunnen oplossen. 

 

Heeft u in de toekomst opmerkingen over de 

gang van zaken in Ons Huus of heeft u tips 

voor ons: vertel het ons of de beheerders zo 

snel mogelijk! We kunnen daarvan leren en di-

rect de koe bij de horens vatten. 

 

Nu Jeanette en Ronald echt begonnen zijn en 

deze mijlpaal tijdens de feestelijke heropening 

is gemarkeerd, is er een 

veelbewogen jaar in Ons 

Huus afgesloten. We willen 

daarom, ook vanaf deze 

plek, nogmaals iedereen be-

danken voor het getoonde 

begrip als het niet liep zoals 

zou moeten in Ons Huus, 

voor de positieve reacties en 

tot nadenken aanzettende 

opmerkingen, voor het mee-

denken en voor de geboden praktische hulp. 

 

We hopen oprecht dat alle moeite het waard is 

geweest en u in de toekomst met plezier het 

dorpshuis bezoekt en Ons Huus het middelpunt 

zal zijn en blijven van het dorp. Wij hebben 

daar alle vertrouwen in! 

 

We blijven u op de hoogte houden van de ont-

wikkelingen en u zult zeker regelmatig uitgeno-

digd worden door ons of Jeanette en Ronald 

voor activiteiten die georganiseerd gaan wor-

den. De Aktiefgroep van Ons Huus heeft al een 

aantal ideeën op papier gezet en ook het be-

heerdersduo bruist van energie! En: iedere 1e 

zaterdag van de maand blijft in de agenda ge-

noteerd staan als ‘klusdag’. Op die zaterdagen 

zullen diverse grotere en kleinere klussen uitge-

voerd worden zodat het dorpshuis ook in de 

toekomst onderhouden blijft. Inmiddels bestaat 

de klusgroep uit een gezellig groepje mensen 

maar omdat ook hier geldt: ‘Vele handen ma-

ken licht werk’  nodigen we u, als het u aan-

spreekt, van harte uit om te komen helpen. 

 

Ons Huus leeft en u bent van harte welkom! 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jacintha van der Zouw 

Namens het bestuur van de dorpshuisvereni-

ging Ons Huus. 

We gaan proberen om nog 

eens € 100.000 subsidie-

gelden binnen te slepen 

voor het verder verduurza-

men van het dorpshuis - 

zonnepanelen aanbren-

gen,HR++-beglazing toe-

passen, etc. 
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Oranjevereniging “Beemte Broekland” 

 

Aan de leden van de Oranjevereniging “Beemte Broekland”, 

 

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Oranjevereniging “Beemte 

Broekland”, welke gehouden zal worden op donderdag 19 februari 2015 om 20.00 uur in het dorps-

huis “Ons Huus”. 

 

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen vorige ledenvergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie 2014 

7. Benoeming kascommissie 2015 

8. Bestuursverkiezing: 

   Aftredend en herkiesbaar: Dhr. R. Ganzevles    

      Dhr. E. Langenbach   

9. Bespreking programma Oranjefeest 2015 

10. Rondvraag 

11. Afsluiting 

 

 

Namens het bestuur, 

Gondy Siemelink 

 

Op 16 april 2015, is de algemene ledenvergadering gepland. Noteer deze da-
tum alvast in uw agenda. 

 
In de Ratelaar van maart zal de precieze agenda worden gepubliceerd. Maar 

naast de traditionele agenda, zal er ook weer een verloting worden gehouden 
met prachtige prijzen, die kunnen vallen op uw lidmaatschapsnummer. 

Ook zal die avond aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen van het 

vliegveld Teuge. In dat kader willen wij graag uw mening horen over deze ont-
wikkelingen, zodat onze vertegenwoordiger Quita Kuiper, deze kan inbrengen in 

het overleg met de vertegenwoordigers van vliegveld  Teuge. 
Inmiddels hebben we bericht gehad, na jarenlang aandringen van ons, van de 

gemeente Apeldoorn, dat als het weer het toelaat, in mei de Broeklanderweg zal 
worden voorzien van onderbroken strepen aan weerzijde van de weg. 

 

Jan Vegter 

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland 
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De darpshuuskemissie van “Ons Huus” op de 

Beemte hef altied nog wel arig wat geluk, mar 

dat geet niet op wat de schaatstoch anbetref, 

die ze iederkeer op touw zet, mar die noa de 

eerste moal, noe al weer wat joartjes eleen, 

nog nooit deur hef können goan. Wie bint op ’t 

ogenblik zo wied, dat et vrus met alle winnen, 

mar promp zoaterdag den tweeden jannewari, 

toe ze ’t em wollen lappen, was et zo deuj, dat 

er hoaste warm water règenen. En dat nog 

wel, terwiel de weer berigchen zo gunstig wa-

ren veur un beste bonkei es. Reinder van Wee-

num was der nog zien kerreven ok zowat bie 

kwiet eraak. Ze hadden dat dink op niejoars-

dag met de neudige trammelant op ’t ies es-

leup. De riejers zollen doar dan konsumpsies 

können kopen, die ok weer ten goede van de 

eksplwataatsie van ’t darpshuus zollen kom-

men. Nou, ’t ies knappen al wel arig toe ’t ge-

vaarte der op belannen, mar gien mense rèke-

nen der toch zo gauw op, dat alles hastig mis 

zol goan. Mar ’t is wel mis egoan toe ’t 

snagchens begon te deujen. De kerreven gink 

dwas deur de iesvloere hen en kwamp op de 

boam van de vaart te stoande. Gelukkig is ’t 

op die plekke niet zo merakels diepe. Noe kon-

nen ze zoaterdag met de krane et dink nog wel 

weer op et dreuge trekken, al was dat un kar-

wei, lange niet wat zol dat. Ondertussen was et 

deuje weer un vieze misrèkening veur de orga-

nisators van de schaatsenrit. Der bint ok alder-

bassend veule liefhebbers teleurgesteld weer 

vot egoan, deur dat der net noa Niejoar gien 

gelègenheid was um nog bekendheid te geven 

an ’t feit, dat et spul nog niet deur kon goan. 

Nog mar gelukkig, dat de luu die eur met ver-

eende kragchen zo ’t vuur uut de sloffen elo-

pen hadden veur disse ofstandsrit, de snat nog 

niet gaar hadden, anders was de strop nog 

groter ewes. Affijn, meschien kump der eer-

daags nog kans um ’t uutgestelde fees toch 

nog deur te loaten goan. 

 

Op den zestienden jannewari kump der in alle 

geval ok nog fees in “Ons Huus” . Da’s ok un 

sportief fees, mar ze heb der gelukkig gien ies 

bie neudig, zodat tenminsten die onzekerheid 

gien rolle speult. De sportvereniging DIO viert 

op die doatum zien eerste lustrum met un heel 

amparte uutvoering, woar noe al un smak 

mensen had veur an ’t rippeteren bint. ’t Kan 

wèèn, da’j zek: “Vief joar bestoan is veur un 

sportvereniging nog niks gien merakel”, mar 

a’j’rèkent, dat die hele grote vereniging in de 

gauwigheid uut de grond estamp is, toe de 

Beemte en Broekland met “Ons Huus”een ei-

gen onderdak veur verenigings kregen, dan 

mag der grus andach an besteed wodden. Te 

meer umdat der verschillende ofdelings in die 

vereniging bint, die in de kotte tied van eur 

bestoan ok nog achter mekare kampioen 

ewodden bint. Wie denk an ’t wandeln en an 

de volliebal. Ze heb dan ok de kaste bie Bart 

en Jannie al zo vol as un pötjen met pieren van 

de preuze medailles, lauwertakken en bèkers 

die DIO in de wach eslep hef. 

 

Wie heb wel un fijne viering van ’t olde in ’t 

nieje ehad en Batta hef nog is weer un alder-

bassende olderwetse bult puffertjes ebakken, 

al moch zeder eigens gien ene van gebruken, 

umdat ze nerig an ’t ofvallen is. Doar mot ze 

nog wel ’t een en ander veur loaten stoan. 

Beerndman hef net as alle andere jonges bie  

ons in de buurte nog al wat sniesters en ander 

vuurwarkgrei of loaten knappen, mar Batta hef 

gien rustig ogenblik ehad, tutdat de leste vuur-

piele in de mistige loch verdwenen was. Noa 

alle goeje dinger die’w’in de decembermoand  

en de eerste dag van 1971 ondervonden heb 

binne wie der noe toch niet al te rouwig oaver, 

dat de weken weer eur gewone gank begint te 

goan. 

 

Wie wilt van disse gelègenheid ok nog graag 

gebruuk maken um un hoop mensen vrendeluk 

te bedanken, die ons goeje wensen veur de 

toekomste heb doen toekommen  en wie wens 

al die luu die dat edoan heb graag van ’t zelfde 

laken un pak. 

 

Ondertussen allemoale mar weer de beste 

komplementen van ons allemoale en veural 

van Batta en    PETER DE PROEME. 

 
Een stukje uit het boekje “Zó was ‘t”, van Hermen Bomhof. 
Gedachten en gedichten van 
Hermen Bomhof. 
Deze bundel is tot stand geko-
men door de toenmalige hoofd-
redactie van de Nieuwe Apel-
doornse Courant/ Noord-Veluws 
Dagblad i.v.m. het 75 jarig-
jubileum van Uitgeverij Wege-
ner. 
 
Hermen Bomhof was een neef 
van mijn vader. 
Hij schreef vaak rake stukjes, in 
het dialect, over het wel en wee 
in Apeldoorn en de dorpen en 
zijn gezin, onder de naam Peter 
de Proeme. 
Hij was geboren in Beemte Broekland. 
 

Ineke Bomhof 

Dorpshuis “Ons Huus” in 1971  
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Inmiddels hebben we OPEN HUUS gehouden en 

heeft u kunnen zien hoe het dorpshuis is veran-

derd. We krijgen vele positieve reacties en dat 

doet ons goed. We willen nogmaals alle vrijwilli-

gers en het bestuur bedanken voor hun enorme 

inzet. Het heeft ons aangenaam verrast dat er 

met zoveel enthousiasme is geholpen om het 

dorpshuis op tijd klaar te krijgen. Beemte Broek-

land kan trots zijn op zulke inwoners. Voor diege-

ne die nog niet helemaal op de hoogte zijn van 

onze openingstijden vermelden wij die nog even 

onderaan dit bericht. 

Van donderdag tot en met zondag kunt u gebruik 

maken van onze plateservice. Wij bieden u een 

lekkere hap voor een goede prijs. Daarnaast kunt 

alle dagen bij ons terecht voor overheerlijke 

snacks. Heeft u geen zin of tijd om te koken kom 

dan gerust langs om een zak met frites te halen. 

Ook bent u bij ons op het juiste adres voor de 

catering. Kom gerust langs om de mogelijkheden 

door te nemen. 

We hebben al een aantal activiteiten op het pro-

gramma staan. Op zondag 8 februari houden we 

een bierproeverij. Wij zullen 5 bieren laten proe-

ven van onze bierkaart. Dit alles wordt begeleid 

door een echte bierkenner en zij zal u alles ver-

tellen over de smaak geur en oorsprong van het 
bier. De kosten bedragen € 12,50 per persoon en 

wij zorgen voor een lekker hapjes tussen door. 

Opgeven kan aan de bar of via mail naar in-

fo@onshuus.nl 

Op dinsdag 10 februari willen wij een sjoelavond 

organiseren. Mogelijk maken we er een competi-

tie van maar dat is afhankelijk van de animo. 

Deelname is gratis en we starten om 20:00 uur. 

Op vrijdag 13 februari houden wij onze geluks-

borrel. Vanaf 16:00 uur proosten wij op het ge-

luk. We zullen pas vlak voor deze datum onthul-

len wat de geluksborrel inhoud via Facebook om 

ongeluk te voorkomen. Op zaterdag 14 februari 

zullen wij de lichten extra dimmen en is er alle 

ruimte voor de tortelduifjes. Alle eters zullen wij 

verrassen met een kleine attentie. Ook degene 

zonder een partner zijn natuurlijk welkom.  Op 

woensdag 18 februari hebben wij een stamppot-

tenbuffet. Meer informatie hierover leest u elders 

in de Ratelaar. Op zaterdagmiddag 28 februari 

hebben wij onze tien voor vier,  tiet voor bier bor-

rel (deze slogan hebben we niet zelf verzonnen 

maar werd diverse malen genoemd). Dit zal een 

gezellige middag en avond worden met volop ver-

tier. Op zondag 1 maart hebben we een wijnproe-

verij. Meer informatie volgt via Facebook en onze 

website. 

Naast bovenstaande activiteiten bent u ten alle 

tijden welkom voor super vers bakje koffie, een 

borreltje of een lekker hapje. U kunt bij ons ook 

terecht om te darten, poolen of te biljarten 

(biljart gaarne even van te voren aangeven zodat 

we de pooltafel kunnen ombouwen). Ook zullen 

wij de wedstrijden van de Champions League en 

Europa League vertonen op onze tv. 

Wij willen u erop wijzen dat we een ideeënbus bij 

de ingang hebben staan. Heeft u een goed idee of 

wilt u iets benoemen gooi het in de ideeënbus. 

Wij hebben er veel zin in en hopen u van dienst 

te mogen zijn. 

Persbericht Dorpshuis “Ons Huus” 

Openingtijden tot 1 april 

Maandag Gesloten 
Dinsdag  16:00 tot 23:00 uur 

Woensdag  14:00 tot 23:00 uur 
Donderdag 16:00 tot 23:00 uur 

Vrijdag  12:00 tot 00:00 uur. 
Zaterdag  12:00 tot 00:00 uur 

mailto:info@onshuus.nl
mailto:info@onshuus.nl
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Zoektocht in de tijd. 

De Ratelaar is altijd op zoek naar stukjes voor het 
blad, dat moet ook anders heeft het blad geen be-
staansmogelijkheid. Ik ben dan ook altijd op zoek, 
maar dan terug de geschiedenis in, zonder geschiede-

nis geen toekomst. 
Zoals veel mensen wel weten ben ik al jaren bezig met 
de geschiedenis van Beemte  Broekland en Wenum. 
Sinds 1980 staat er inmiddels veel op papier. Echter is 
er in 2007 veel verloren gegaan door een brand bij 
ons thuis maar gelukkig is niet alles verloren gegaan. 
Het probleem waar ik soms tegen aanloop is dat ik 

gegevens heb die niet meer kompleet zijn, bijvoor-
beeld een foto van een boerderij waar ik de gegevens 

niet meer van heb. 
Ik ben dan ook al weer enkele jaren bezig om alles 
weer goed op papier te krijgen met als doel dit in 
boekvorm uit te geven. Dit was ik jaren terug al van 

plan, maar door tijdgebrek is dit steeds maar vooruit-
geschoven. Nu de jaren verstrijken en er meer vrije 
tijd is ontstaan, leek mij het moment daar om dit op 
korte termijn af te ronden. Natuurlijk ben ik dan ook 
op zoek naar gegevens die ik niet meer kompleet heb. 
Wie kan mij helpen aan de ontbrekende gegevens van 
deze boerderij (zie foto)? Ook was ik bezig met een 

verhaal over Reinder van Weenum die bij de oprichting 
van het Dorpshuis “Ons Huus” betrokken was geweest, 

dit is ook verloren gegaan. Wie zijn hier nog meer bij 
geweest en kan hier voor het boek of het archief wat 
over vertellen of heeft de papieren hiervan of foto’s (er 
ontbreekt namelijk een stuk in de notulen van het 
dorpshuis ons Huus) maar een persoonlijk verhaal er 

achter is mooier, zeker nu het Dorpshuis dit jaar 50 
jaar bestaat  (14 januari 1965 is de grond aangekocht) 
en de toekomst er weer goed uitziet. 
Nieuwe gegevens zijn ook zeer welkom, denk alsje-
blieft niet dat het niet belangrijk zal zijn, alles kan in 
een bepaalde tijd geplaatst worden foto’s, boekjes, 

tekst of verhalen bel of mail en ik kom bij je langs. 
Afgelopen jaar ben ik al bij veel bewoners uit de 
streek geweest en dat heeft al aardig wat gegevens 
opgeleverd, bijvoorbeeld alle namen van een schoolfo-

to van de openbare school uit 1928 of de namen van 
alle meisjes van de naai en breischool in de Beemte uit 
de jaren 30. Vergeet niet dat wij allemaal ouder wor-
den, dus laten wij dit vastleggen voor ons nageslacht 
want de generatie van nu heeft geen weet van wat er 
in onze buurtschappen heeft gestaan. Zoals een Kapel 
in het Broekland een Catechisatielokaal op de Beemte 

(voorloper van het Dorpshuis) en in Wenum van de 
firma’s Aurora, Hiweg, Asta, of de firma Louwmans & 

Co., die rond 1903 uit Sneek naar hier kwam met alle 
mensen die maar mee wilden. Wie weet dit nog van 
verhalen van hun ouders, of zijn hier nog nazaten van 
mensen die mee kwamen uit Sneek? Of de Lucifers 

fabriek de Rotterdamsche kopermolen waar wel 200 
mensen werkten. Ik noem zo maar even wat op, ech-
ter had dit 100 jaar terug grote invloed. 
Het verzoek is, kijk eens in de schoenendoos bij de 
oude foto’s of kaartjes of oude vakbladen of rekenin-
gen van niet meer bestaande winkels of de foto’s er-
van, of een verhaal wat in je op komt bel of mail, en ik 

kom kijken en neem het op, het zou jammer zijn als 
veel gegevens in de oude doos bleven over enkele ja-

ren weet niemand meer hoe het zat, het is nu al veel 
puzzelwerk, van veel buurtschappen rond Apeldoorn is 
veel bekend laten wij zo ook in kaart brengen hoe het 
met de onze was gesteld en is gesteld. 
Hierbij een foto van een boerderij waarvan ik de gege-

vens niet meer heb, waar heeft deze gestaan ? 
 
Met vriendelijke groet 
Frits Bouwmeester 
E-mail: degruuneschure@gmail.com  

Mobiel: 06-83551109 

mailto:degruuneschure@gmail.com
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Kerkdiensten  

 
Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks 
Oude Beemterweg 1a 
7341 PA  Beemte Broekland, 

Telefoon: 055 3121640 
E-mail: scriba@wilhelminakerk.com 

WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK 

Parochie St. Antonius van Padua  
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 uur en zondag om 10.00  

Zondag 1 februari een Eucharistieviering met pastor Hofstede 

Zaterdag  7 februari  18.30 Eucharistieviering met mgr. Hoogeboom 

Zondag 15 februari Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci 

Aswoensdag viering in Twello om 19.00 uur met pastoor  P. Daggenvoorde 

Zaterdag 21 februari  woord en communieviering met werkgroep 

Zondag  1 maart Eucharistieviering   om 10.00uur met pastor H Hofstede 

 

Vieringen in Twello:  zondagen om 10.00 uur 

Zondag 1 februari Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde en om 

 

En om 12.00 uur Viering met de doopouders en de dopelingen van het afgelopen jaar. 

Pastor Vroom en pastoor P Daggenvoorde 

 

Zondag 8 februari Eucharistieviering  met Mgr. Hoogenboom en pastor W. Vroom Vormselviering 

Zondag 15 februari Eucharistieviering met pastoor Sebastiaan 

Woensdag 18 februari viering met pastoor Daggenvoorde om 19.00 uur 

Zondag 22 februari Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 

Zondag 1 maart Eucharistieviering met pastor Sebastiaan 

 

Wij hopen u te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken. 

 

Locatieraad en pastoraatgroep van de geloofsgemeenschap van de H. Antonius 

Kidskerk 
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van 
de maand Kidskerk in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk. 

Diensten in de Wilheminakerk in februari  2015 

 

08 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

15 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. J.J. Kappers 

22 febr. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 

01 mrt. 10.00 uur Dienst met Ds. Sj. Muller 
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Eet u ook een hapje mee?? 

 

                        

Gezellig samen smullen van een 

          

STAMPPOTTENBUFFET 

  

Op woensdag 18 februari 2015 organiseert de Aktief Ons Huus groep ism met 

de beheerders van het dorpshuis en ter kennismaking een stamppottenbuffet . 

  

De kosten hiervoor zijn  € 10. Dit is inclusief 2 con-

sumpties naar keuze en een kopje koffie of thee als af-

sluiting. (kinderen t/m 12 jaar € 7.50) 
  

Daarvoor heeft u de keuze uit zuurkool, hutspot en boerenkool met twee soorten worst, 

uitgebakken spekjes, jus,verschillende zuren. 

  

Om te weten hoeveel aardappels er geschild moeten worden  willen we graag vooraf laten in-

schrijven en betalen. Dit is mogelijk bij de leden van de Aktiefgroep maar ook in het dorpshuis 

zelf t/m 10 februari. 

 

  

Aanvang van het buffet om  17.30 uur, de zaal is open vanaf 17.00 uur. 

  

 

 

Inschrijven en betalen bij: 

beheerders Dorphuis Ons Huus, 

 Beemterweg 25a, tel. 0624253796 

of 

Ab Vos,Beemterweg 5 

Hennie Mentink, Beemterweg 14 

Marjan van Assen, Beemterweg 20 

Gerdien van der Mik,Bellertstraat 9 

Geertje Bovendorp,Beemterweg 25                                  
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Brede School Antonius De Vecht 

Open Dag donderdag 26 maart 2015 
 

 
 
 
 

  
 

Basisschool Antonius 

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw zoon/dochter? 

Kom dan eens een kijkje nemen op basisschool Antonius de Vecht. Tijdens de open dag op donder-

dag 26 maart kunt u onder schooltijd meekijken in de diverse groepen. U kunt zo zelf zien en erva-

ren hoe er in de diverse groepen les gegeven wordt. Daarnaast zal er tijdens de rondleiding door 

de school uitleg en informatie gegeven worden over ons onderwijs en is er ook gelegenheid voor 

het stellen van vragen. 

 
Missie 
Een ‘omgevingsschool’ met goede opvangmogelijkheden waarbij er een doorgaande pedagogische lijn is tus-
sen onderwijs en opvang en waar het onderwijs tot stand komt in een open cultuur waarin de nadruk ligt op 
pro-activiteit, onderlinge samenwerking en waarbij doelmatig handelen voorop staat. 
 

Visie 
1. Onderwijskundig: Vanuit de relatie komen tot onderwijs op maat, waarbij de 
leerkracht inspeelt op de verschillende leermogelijkheden van het kind.  

2. Pedagogisch: Ieder mens mag zichzelf zijn, maakt op basis daarvan zelf keuzes,  

waarbij balans wordt gevonden tussen zichzelf en de ander.  

3. Levensbeschouwelijk: Verschillende levensbeschouwelijke opvattingen elkaar  
ontmoeten op een katholieke school, waarbij er naast de beleving vanuit de katho-
lieke traditie kennisgemaakt wordt met elkaars opvattingen uit andere levensbe-
schouwelijke invalshoeken en waarbij respect het sleutelwoord is.  

 

Peuterspeelzaal “Pinkeltje” 

De brede school bestaat verder uit Peuterspeelzaal “Pinkeltje”, onderdeel van Kinderopvang Klaren-

beek. In de speelzaal staat spelen, ontwikkelen en ontmoeten voor kinderen van 2 tot 4 jaar cen-

traal. Peuterspeelzaal "Pinkeltje" is open op maandag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 

11.45 uur. 

De kinderen van de onderbouw groep 1/2 spelen regelmatig ook samen met de peuters. Verder 

wordt er samengewerkt door af en toe een project af te stemmen en samen voor te bereiden. Zo 

werken we samen aan een goede doorgaande lijn van peuter naar kleuter.  

Tijdens de open dag zal op de ochtend ook de peuterspeelzaal haar deuren open zetten om een 

kijkje te kunnen nemen.  

 

BSO De Vecht 

Buitenschoolse opvang is een gezellige speelplek voor kinderen van 4-13 jaar. Gedurende 3 dagen 

na schooltijd (maan-, dins- en donderdag) kunnen de kinderen tot 17.30 uur onder professionele 

leiding allerlei activiteiten naar keuze doen. BSO De Vecht is onderdeel van kinderopvang OOK. 

BSO De vecht is een knusse kleinschalige BSO die is gehuisvest in de school, dus de kinderen wan-

delen zo van de klas naar de BSO. De BSO maakt graag originele uitstapjes zoals; naar boerderijen 

in de buurt waar we bijvoorbeeld een middag de dieren gaan verzorgen, een tractortocht maken of 

naar een beautyfarm gaan. 

 

Graag ontmoeten wij u op onze Open Dag donderdag 26 maart 2015 vanaf 8.30 uur. 

Heeft u belangstelling maar bent u verhinderd dan kunt u altijd contact opnemen en een afspraak 

maken voor een rondleiding. 

 
Antonius de Vecht  Kerkstraat 36 7396 PH De Vecht  055-3231369     www.antonius.skbg.nl 

http://www.antonius.skbg.nl
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In het kader van “Movember”* heb ik mijn baard en snor laten 

groeien. 

Door deze actie wordt er geld ingezameld voor het prostaat- en teel-

balkanker onderzoek. 

Prostaatkanker is nog steeds de meest voorkomende soort kanker bij 

mannen. 

Jaarlijks wordt er bij mannen 12.000 keer prostaatkanker vastgesteld. 

Het is een heel vervelende ziekte die gelukkig de laatste jaren steeds 

beter kan worden behandeld. 

Ik voelde mij hierdoor erg aangesproken en heb besloten om ook mee 

te doen aan deze actie. 

Het heeft mij verbaasd dat heel veel mensen mij spontaan hebben ge-

sponsord, waardoor ik € 600,00 heb kunnen overmaken aan het 

K.W.F. 

 

Alle sponsoren wil ik vanaf deze plaats heel hartelijk bedanken, voor 

het behalen van dit prachtige resultaat. 

En, ik wens u allen nog een goed en vooral gezond 2015 toe. 

 

Henk Slijkhuis 

 
* Moustache is het Engelse woord voor snor en omdat deze actie elk jaar in november wordt gehouden hebben ze er Movember van 
gemaakt.  
Omdat de snor het teken is van mannelijkheid en prostaatkanker een specifiek mannelijke ziekte is, laten de mannen in november hun 
snor staan om hiermee sponsors te verwerven voor het prostaat- en teelbalkanker onderzoek. Ik heb mijn snor en baard laten staan, 
omdat mijn kinderen alleen een snor een beetje kinderachtig vonden. 

Baard en snor zijn geld waard. 

Te Huur 

 
Gedeelte van woning 

voor 1 a 2 pers. in  
Beemte-Broekland. 

 
Indeling: hal, douche, wc, 

keuken v.v. inbouwapp., 
woonkamer en slaapkamer 
geheel voorzien van CV en 

gedeeltelijk vloerverwar-
ming. 

 
Schuurtje en grote tuin met 
terras. 

 
Reacties naar jeroenenan-

gelique@hotmail.com 

Ratelaartjes 



De Ratelaar - februari 2015 - Pagina 32 
 

 

 

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

KLIMATOLOGISCH OVERZICHT 2014 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

 

Warmterecord verpulverd 

Vorig jaar beleefden we nog 18 ijsdagen in de Beemte. In 1943 beleefden we de meeste ijsdagen met maar liefst 45 
dagen waarop het kwik niet boven het vriespunt uitkwam. December eindigt, ondanks het winterse slot, boven normaal 
met 4,5 graden tegen een langjarig gemiddelde van 3,7. Het jaar 2014 eindigt met een gemiddelde temperatuur van 

11,5 graden tegen 10,2 normaal. Daarmee is het record van 11,2 graden uit 2007 en 2006 verpulverd en kunnen we 
spreken van het warmste jaar sinds ten minste 1706. 2014 eindigt daarnaast op de 7e plaats in de lijst met zonnigste 
jaren. Daarnaast gaat het jaar als vrij droog de boeken in. 

Zuidelijke winden oorzaak van uitzonderlijk zachte weer 

Het warme weer werd veroorzaakt doordat herhaaldelijk zuidelijke winden (52%) opstaken die warme lucht aanvoer-
den. De maanden januari, februari, maart, april, juli, september, oktober en november verliepen uitzonderlijk warm 

(allen een top-10 notering) en leverden een grote bijdrage aan het jaarrecord. Augustus verliep als enige maand flink 
kouder dan normaal. Extreme storm is er in 2014 niet geweest, de hoogst gemeten windstoot in de Beemte was op 13-
02, op die dag was er een windstoot van 19.2 m/s, dat is op de schaal van Beaufort windkracht 8. 

Geen hittegolf en weinig extreem warme dagen 

Opvallend detail: een officiële landelijke hittegolf beleefden we dit jaar niet. Alleen in de regio Twente was in juli sprake 
van een kortdurende regionale hittegolf. Het aantal zomerse en tropische dagen is, in dit recordwarme jaar lager dan 
normaal. Het warmterecord is dus vooral veroorzaakt door het gebrek aan koude dagen in de wintermaanden en in de 

lente en herfst. De temperatuur kende het hele jaar een hoge basis. Het was de op een na warmste winter, de op een 
na warmste lente én de op een na warmste herfst sinds 1901. De zomer staat op een 19e plek in de lijs-t met warmste. 

Hoogst temperatuur in de Beemte was 32.5 graden, dit was op 19-07. De laagste gemeten temperatuur in 2014 was 
op 28-12, toen stond het kwik van de thermometer op -4.1 graden. 

Veel meer zon dan normaal en zeer veel mooiweerdagen 

De zon scheen in de Beemte 2468 zonuren zo’n 260 uur meer dan normaal en staat daarmee op de 7e plek in de 
ranglijst met zonnigste jaren. In maart was het nog nooit zo zonnig als dit jaar. De zon scheen bijna twee keer zoveel 
als normaal en maart 2014 zou daarmee niet misstaan voor een normale zomermaand. Ook de maanden juni, sep-

tember en november waren zeer zonnig. Het aantal mooiweerdagen in 2014 in De Beemte bedraagt 80 tegen 49 nor-
maal. Voor een mooiweerdag moet de temperatuur boven normaal liggen en moet het droog en zonnig zijn.  Alleen 
1947 kende meer mooiweerdagen: 89. 

Vrij droog jaar, wateroverlast in zomer 

De totale neerslagsom in 2014 is met 800 mm iets onder de normale 849 mm uitgekomen. Van droogteproblemen 
was dit jaar geen sprake. Wel kwam het in de zomer veelvuldig tot wateroverlast. In juli veroorzaakten lokale stilhan-
gende onweersbuien regelmatig problemen en op 28 juli (36.3 mm.)kwam het grootschalig tot wateroverlast. Een 
storing veroorzaakte vooral in een strook over het midden van het land extreme neerslaghoeveelheden. In augustus 
liet de zomer het afweten. De herfst zette dit jaar al in augustus in en leverde de maand een gedeeld tiende plaats op 
in de lijst met natste augustusmaanden. De overvloedige regenval werd gecompenseerd door prachtig nazomerweer 

in september. Het nazomerweer resulteerde in een top-10 notering in de lijst met droogste septembermaanden.  

Tekst: Weeromline/Meteobeemte 

SAMENVATTING VAN HET WEER VAN 2014 
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OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

Tel:  055-3121390 
Fax:  055-3122528 

Klaverjassen in het vernieuwde dorpshuis. 
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Voor de jeugd 

Moppen 
 

‘Mama, Ellen heeft een vlieg ingeslikt’, zegt Daantje. ‘Maar je hoeft niet onge-

rust te zijn. Ik heb haar meteen een insecten dodend middel laten slikken.’ 

 

‘Ik vind het maar niets zoals jij zit te kijken naar dat blondje op de voorste 

bank’, zegt de jonge vrouw tegen haar nieuwe vriend. ‘Naar wie?’ vraagt hij. 

‘Bedoel je die meid met die groene minirok, die bruine trui, die zwarte kou-

sen en dat suède jasje?’ Ja die zegt ze. ‘Stel je niet aan. Die had ik nog niet eens gezien!’ 

 

De overvaller schuift de kassier een briefje toe waarop staat: ‘Overhandig al het geld! Er is een 

pistool op u gericht.’ De kassier schrijft ook iets op het briefje en schuift het terug: ‘Glimlachen 

graag! Er is een camera op u gericht!’ 

 

Een man komt in een café met een nieuw leren jasje aan. ‘Nieuw jasje, mijnheer?’ vraagt de bar-

keeper. ‘Ja inderdaad,’ zegt de eigenaar trots. ‘Varkensleer zeker?’ informeert de barkeeper. 

‘Inderdaad. Maar hoe ziet u dat zo snel?’ Barkeeper: ‘Nou, de kop zit er nog op.’ 

 

Twee vrienden scheppen op over hun hond. ‘Die van mij is bijzonder intelligent,’ zegt de eerste 

vriend. ‘Ik heb geleerd dat hij netjes moet aanbellen als hij naar binnen wil.’ ‘Dat stelt toch niets 

voor,’ zegt de ander. ‘Die van mij heeft zijn eigen sleutel. 

 

De politie belt aan bij de beruchte inbreker. De zoon doet open. ‘Is je vader thuis?’ vraagt de 

agent. ‘Nee mijnheer, die zit in het buitenland.’ ‘En je moeder?’ ‘Die houdt het luik een stukje om-

hoog, want anders stikt ie.’ 

 

‘Waarom schud je je kippen iedere keer door elkaar?’ ‘Ik hou niet van hele dooiers. Ik wil dat ze 

geklutste eieren leggen.’ 

Hij kan niet wachten. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://smilys.net/riesige_smilies/smiley6906.jpg&imgrefurl=http://discussions.nokia.com/t5/Symbian-Devices/Smileys-in-text-messages-make-me-EXTREMELY-AGGRESSIVE/td-p/1058717&h=370&w=350&tbnid=Sh3Uv4TH8E3rKM:&zoom=1&docid=fB-
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Zijactief De Vecht  

Op woensdag 25 februari is onze gast mevrouw Miep van Hoof uit 

Biddinghuizen. Het onderwerp is: Een pleegmoeder verteld. 

 

    IEDER KIND EEN FIJNE JEUGD. 

 

…..Juist als je zelf zo’n fijne jeugd hebt gehad, weet je hoe be-

langrijk dat is. Het is de basis waar je de rest van je leven op 

voort borduurt. Roel en ik hebben vijf kinderen, waarvan er in-

middels twee getrouwd zijn. Binnen ons gezin is daarnaast altijd 

plaats geweest voor meer kinderen.  

Pleeggezin zijn heeft ons altijd veel voldoening gegeven. We vin-

den het steeds weer een uitdaging om een plaatsing naar een 

goed einde te brengen. Vanzelfsprekend lukt dit niet altijd, de 

problematiek is vaak heel complex, maar gelukkig komt een kind 

in de meeste gevallen toch weer goed terecht en dat is altijd het 

uitgangspunt. 

Wat is er mooier dan het vertrouwen te winnen, een kind weer 

blij te maken en na een moeilijke periode eindelijk weer te zien 

lachen? Sommige kinderen kun je al gelukkig maken met een boterham met hagelslag. Denk niet 

dat kinderen die het moeilijk hebben veraf wonen, soms ligt het leed bij je om de hoek. Ik kan het 

iedereen dan ook van harte aanraden om er eens over te denken iets te gaan betekenen voor de 

pleegzorg. Er is altijd een groot tekort aan weekend-, crisis- en dagopvanggezinnen…..Aldus Miep 

in een interview.  

Via de beamer zal ze ons iets laten zien en vertellen over haar taak als Pleegmoeder. Het zal een 

boeiend verhaal worden. 

De avond begint om 20.00 uur en een half uurtje eerder is de zaal open. Locatie zaal de Groot. 

Heeft u belangstelling maar u bent geen lid, kom gerust, iedereen is welkom. 

Verder kunt u info en foto’s over Zijactief vinden op de site van de Vecht. www.de-vecht.nl   

Tot ziens op onze avonden. 

Groetjes Janny. 

Verkoop H. Antoniuskerk in de Vecht. 

 

Al een tijdje waren er geruchten dat er een koper was voor 

de kerk, nu is het dan zover. De kerk is verkocht. Op 

maandag 29 december is de akte van verkoop van de kerk 

getekend. 

 

Officieel moet de aartsbisschop nog toestemming geven 

tot verkoop. We verwachten deze goedkeuring in de ko-

mende maand te ontvangen. Vooruit lopend hierop is al 

een datum gepland voor de allerlaatste Eucharistieviering 

in de kerk.  

Deze viering zal plaatsvinden op zaterdag 21 februari om 

19.00 uur met de Pastores P. Daggenvoorde en D Brylak 

en het koor Inbetween  zal zingen.  

U bent hierbij alleen van harte welkom!!! 

Kort daarna zal de kerk aan de eredienst worden onttrok-

ken.  

Laatste eredienst in de H. Antoniuskerk 

http://www.de-vecht.nl
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