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Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

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

Website http://www.deratelaar.nl/ 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Dhr. S. Woudstra 
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank NL80RABO0393465438  

 
Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

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

Oranjevereniging Beemte Broekland Wolvenbos 10, 7323 RZ Apeldoorn 
Tel.: 055-3121477  E-mail: ronald.ganzevles@planet.nl. 
Internet: www.ovbb.nl 
Voorzitter: Dhr R. Ganzevles  

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” Postadres:  Goorland 2, 7341 PK Beemte-Broekland. 
Mail:          infodorpshuisbb@gmail.com 
 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756  E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189  E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 
Dhr. M. Kooijmans 
Directeur PCBS 'Beemte' Tel.: 055-3121377 

Biljartvereniging Dhr. J.Broekhuis 
Jagershuizen 36, 7316ND Apeldoorn 
Tel.: 055-5217222 
E-mail:  

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06-22220047, E-mail: teamvdos@gmail.com 

Colofon 

Voorbehoud: 
De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de inge-
zonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezonden stuk-
ken 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 2014-2015: De Ratelaar 
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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  
 

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 

Tijdstip Plek Activiteit 

3 juli 7.50 uur Ons Huus Live muziek 

5 juli  Ons Huus Fietstocht 

7,8,9 augustus  Dorpshuis Oranjefeesten 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 augustus 2015 aanleveren.  
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus. 

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar 

Het redactieteam bestaat uit: 

Marjan van Assen 

Miek van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Siep Woudstra 
Willem Peppelenbos 

Beste lezers, 
 

De vakanties zitten er aan te komen, ook voor de redactie van de Ratelaar. Daarom brengen 
we u nog even het laatste nieuws uit onze buurtschap. In de maand augustus verschijnt er 
geen Ratelaar. 
 
Aanstaande zondag 5 juli organiseert de Aktief Ons Huus groep de jaarlijkse fiets/
autopuzzeltocht. U komt toch ook? Hopelijk schijnt de zon en wordt het net als andere jaren 
weer een gezellige middag.  
 
En natuurlijk niet te vergeten komt ons geweldige weekend in augustus er weer aan!  
Drie dagen lang feest. Zie verderop in deze Ratelaar nogmaals het programma. Gaat u als 
buurt of als vriendengroep nog weer deelnemen aan de zeskamp? Begin dan maar vast met de 
conditietraining. Ook deed de oranje vereniging een oproep om de deel te nemen aan de jaar-
lijkse optocht, u heeft nog ruim een maand de tijd om uw wagen te versieren.  
 
Ik wens u namens de redactie een fijne vakantie en veel leesplezier toe! 
 
 
 
Marjan van Assen 

Volgende nummer 

2015 

Di 30 juni + wo 1 juli 

Di 1 + wo 2 sept 

Di 29 + wo 30 sept 

Di 3 + wo 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2016  

Di 2 + wo 3 febr 
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Het weer van de zomer van 2015 
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Het weer in de  Beemte...  
wilem@beemte.nl 

Het weer vergeleken met het weer van 2014 , 
 

Vandaag -zondag 21-06- regent het voor het eerst in weken weer serieus in de Beemte, met een inten-
siteit van meer als 10 mm per uur. De regen is ook wel nodig voor de natuur al is het verschil met vorig 
jaar miniem. Dit jaar komen we de eerste helft van 2015 maar 10 mm te kort gerend met vorig jaar, 
momenteel staat het totaal op 323.3 mm. Vooral juni is droger verlopen, 28.2 mm, in 2015 was dat 
60.5 mm. Onderstaande grafieken geven een beeld van de neerslag in 2014 en 2015. 

 
Kouder is het wel in 2014, dit jaar komen wij op een gemiddelde uurlijkse temperatuur van 14.6 graden, 
dit was in 2014 aanmerkelijk hoger nl. 16.1 graden. Dat jaar hadden wij tot nu toe 4 dagen boven de 25 
graden, in 15 is dat het zelfde, alleen hebben wij dit jaar al een dag boven de 30 graden, vreemd ge-
noeg is het gemiddelde toch lager. Oorzaak hiervan is het aantal dagen boven de 20 graden, in 14 was 
dat aantal 18, in 15 slechts 10 dagen. 
 
Voor een ieder die nog met vakantie gaat mag het best een beetje warmer worden, op de camping in 
Nederland onder de 20 graden is niet prettig. Alvast een fijne vakantie!  
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 7 - 8 en 9 augustus 
 

programma 2015 
 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 
 
14.00 UUR   Opening met het Wilhelmus   

Seniorenmiddag m.m.v. ‘Dirk Strijk’ en  
‘dialect-conferencier Karel van de Kate’ 
 

      20.00 UUR              Feestavond m.m.v. de band ‘Melrose’ en ‘DJ Bart’ 
 
01:00  UUR   Einde feestavond 
 
 
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 
 
09.00 UUR   Ontbijt in de tent 
 
09.45 UUR   Start optocht 
 
14.00  UUR   Kinderspelen 
           Aansluitend ballonnenwedstrijd 
 
15.00  UUR   Beemte’s Best Next Minikraan Machinist 
 
20.00 UUR   Feestavond m.m.v. ‘PPM-Band’ en ‘DJ Jeroen’ 
    
01:00  UUR   Einde feestavond         
 
ZONDAG 9 AUGUSTUS 
 
13.00 UUR   Zeskamp 
 
16.00 UUR   Feestmiddag m.m.v. Partyband ‘HEER en MEESTER’

  
 
20.00  UUR   Einde feestweekend     
 
 

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIES 
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Anti-inbraaktips voor de vakantie 
 

 Vermeld niet op social media of uw antwoordapparaat dat u met vakantie bent. 

 Zorg ervoor dat op verschillende plekken, op verschillende tijden, in huis (ook op de bovenverdieping) 

licht brandt als het donker is. Dat kan met behulp van een schakelklok. 

 Vertel de buren dat u met vakantie gaat, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden en voor de 

post en planten kunnen zorgen. Vraag hen ook om 's avonds de gordijnen dicht te doen en 's ochtends 

weer te openen. 

 Plaats tijdens uw vakantie een auto op de oprit: een eventuele tweede auto van uzelf of die van uw 

buren. 

 Laat wat speelgoed rondslingeren op de grond, zet wat koffiekopjes op tafel en laat er een krant liggen 

zodat het huis een bewoonde indruk maakt. 

Zo beveiligt u uw huis goed 

 Breng een speciaal slot aan voor de inbraakgevoelige schuifpui. 

 Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels. 

 Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, vooral als deze makkelijk te bereiken is door bijvoor-

beeld een uitbouw of erker. 

 Zorg voor voldoende buitenverlichting. 

 
Geef uw woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Gebruik bijvoorbeeld een tijdschakelaar, ook voor de 1e 
etage. Laat deze op verschillende tijden aan en uit gaan. 

Wat kunt u nog meer doen?  

  Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een raam inslaan en 

zo de deur openen of binnenkomen via de methode van gaatjes boren. 

 Sluit altijd alle deuren en ramen. Vergeet vooral niet wc-raampjes of ramen en deuren van een gara-
ge. 

 Verstop geen sleutels buiten de deur. Deurmat en bloempot zijn geen geheime plaatsen. 

 Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos verliest of als deze gestolen       
wordt, maakt u het een inbreker wel erg makkelijk. 

 Zorg dat u geen grote hoeveelheden geld in huis heeft. 

 Plaats waardevolle spullen zoveel mogelijk uit het zicht van voorbijgangers. 

 Als u een schuifpui heeft: plaats een balkje aan de binnenkant op de rails tussen de deurpost en de 
schuifpui, dan kan de schuifpui niet worden geopend. 

 Sommige inbrekers bekijken rouwadvertenties om zo op slinkse wijze te achterhalen of bewoners af-
wezig zijn. Zorg dat een vertrouwd iemand op uw woning past op het moment van de afscheidsdienst. 

 Zet ladders en kliko's weg, zodat opklimmen onmogelijk is. 

 Zet niet op Facebook of Twitter dat u met vakantie gaat. 

Benieuwd hoeveel inbraken er bij u in de buurt recent zijn gepleegd? U kunt het zelf online bekijken op de 
Mijn-Buurtpagina van de politie 

http://www.politie.nl/mijn-buurt


De Ratelaar - juli 2015 - Pagina 22 
 

 

 

Geslaagde pannenkoekenlunch in de Beemte! 

 
Afgelopen vrijdag zorgde groep 7/8 van PCBS de Beemte voor een leuke en gezellige middag. Op 12 ju-
ni vond er in Dorpshuis Ons Huus in de Beemte een pannenkoekenlunch plaats, speciaal voor de ouderen 
uit de omgeving Beemte Broekland. 22 Ouderen genoten van een heerlijke pannenkoek, terwijl er onder-
tussen gezorgd werd voor theater, dans én een bingo! 

  

Het was een gezellige boel, afgelopen vrijdag in Dorpshuis Ons 
Huus. Al om half één druppelden de eerste gasten binnen, dus 
dat betekende: aan de slag! Voorafgaand aan deze activiteit 
hebben de twaalf leerlingen zich in drie ‘teams’ verdeeld: ie-
dereen hield zich bezig met wat ie het liefste deed.  Drie leer-
lingen stonden in de keuken: het pannenkoeken team. Vier 
zorgden voor het gastheerschap, de bediening en de coördina-
tie. En vijf leerlingen zorgen voor leuk vermaak. De kinderen 
hadden een theaterstuk in elkaar gezet, zorgden voor een leuk 
optreden en verzorgden een bingo. Ondertussen werd er in de 
keuken flink doorgewerkt. Het bak-team bak-
te drieëntwintig pannenkoeken; voor elke gast één, én voor de 
winnaar van de bingo een extra pannenkoek! En uiteraard was 
er na afloop voor alle kinderen nog een pannenkoek. Het was 
een geslaagde middag met een mooie opkomst! 

  

Namens groep 7/8: iedereen bedankt voor de komst en dank 
aan Dorpshuis Ons Huus en Dorpshuisvereniging Ons Huus 
voor de samenwerking! 

http://www.pjgelderland.nl/2015/06/geslaagde-pannenkoekenlunch-in-de-beemte/
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Pagina voor de jeugd 

Zoek de 8 verschillen 
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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 

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

Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur 
 
Zaterdag 4 juli Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zondag 12 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 18 juli Woord en Communieviering met pastor I. Kantoci 
Zondag 26 juli woord en Communieviering met werkgroep 
Zaterdag 1 augustus Eucharistieviering met pastor P. Daggenvoorde 
Zondag 9 augustus Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 
Zaterdag 15 augustus Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 23 augustus Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zaterdag 29 augustus Vechtse viering met pastoor P. Daggenvoorde en het koor Inbetween 
Zondag 6 oktober Woord en Communieviering met pastor W .Vroom 
 
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur 
 
Vrijdag 3 juli vesperviering op 19.00 uur  afscheid van pastor Dorothea Brylak 
Zondag 5 juli Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 
Zondag 12 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 19 juli Eucharistieviering met Mgr. W,Eijk 
Zondag 26 juli Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 2 augustus Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 9 augustus  Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 16 augustus Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag 23 augustus Eucharistieviering met pastor Sebastian 
Zondag 30 augustus Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde 
Zondag  6 oktober Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde om - 
9.00 uur in de kerk en om 10.30 de klompendienst met dominee Rijks en pastoor P. Daggenvoorde  
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken 
We wensen u allen een fijne vakantie toe 
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Een impressie van de verhalen-
route die groep 7/8 van basis-
school Beemte enige tijd gele-
den gevolgd heeft. De route 
leidde ons naar de moskee, de 
Mariakerk, het kantongerecht 
en het Omnizorg. Op elke plek 
werd een mooi verhaal verteld, 
vooral het verhaal in het Omni-
zorg maakte veel indruk op de 
kinderen  

Juf Gerrie nam afscheid van 

de Beemte, de school en 

van het onderwijs. Zij gaat 

een welverdiend pensioen 

tegemoet!!  
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