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PCBS Beemte 

Nieuws van PCBS Beemte. 

 Het nieuwe schooljaar is inmiddels gestart met 

nieuwe gezichten op basisschool De Beemte. Graag 

stellen we ons team aan u voor. 

In groep 1, 2 en 3 staat juf Ingeli Manschot voor de 

groep. Voor velen nog een bekend gezicht van vo-

rig jaar. 

In groep 4, 5 en 6 staan juf Mariet Meijer en juf 

Monique Rodenburg voor de groep. Juf Mariet is 

bekend van de afgelopen jaren en is spellingspecia-

list. Juf Monique werkt dit jaar nieuw op PCBS 

Beemte. Zij is taalspecialist en zij is tevens locatie-

leider en intern begeleider. 

In groep 7 en 8 staat juf Miriam van Mourik. Ook zij 

is dit jaar nieuw begonnen en is rekenspecialist. 

Alle groepen worden daarnaast ondersteund door 

juf Lieke Bosch die als onderwijsassistent onmis-

baar is in het geheel. Zij vervangt juf Kim Hobert 

die momenteel met zwangerschapsverlof is. 

Tenslotte komt Meester Hans van de Ham als clus-

terdirecteur van basisschool De Diamant ook regel-

matig even op school. 

Alle collega's geven aan enorm veel zin te hebben 

in dit schooljaar! Op de ouderavond gaf juf Monique 

aan dat het haar is opgevallen dat ouders heel be-

trokken zijn bij de school. Als je enerzijds een heel 

gemotiveerd team hebt, en anderzijds heel betrok-

ken ouders, dan heb je samen stralend goud in 

handen! En dat is precies wat we willen: dat onze 

kinderen stralen! 

 

Groep 7 en 8 zijn onlangs op kamp geweest. Op de 

fiets zijn ze via een omweg langs het Verscholen 

Dorp in Vierhouten, naar hun kamplocatie in Nun-

speet gereden. Een mooi onderkomen met een 

zwembad in de achtertuin! Wie wil dat niet? Het 

water was een beetje koud, maar dat maakte de 

meeste kinderen niets uit! Er zijn allerlei leuke acti-

viteiten gedaan met de kinderen. Bijvoorbeeld een 

speurtocht in Elburg, bosspellen, naar de speeltuin 

bij 't Smallert in Emst. Te veel om op te noemen! 

Op de vraag wat de kinderen het leukst hadden ge-

vonden, konden ze niets kiezen. Alles was leuk ge-

weest! Alle ouders die geholpen hebben willen we 

graag in het zonnetje zetten. Mede dankzij de ou-

ders is het een fantastisch kamp geworden. Ook 

willen we bakkerij van der Wal Jolink noemen. Zo-

als bij meerdere activiteiten hebben ze ook nu het 

brood gesponsord!  Onze dank!!!                                                                   

In die week op vrijdagmiddag was juf Mariët op 

school alleen met groep 5 en 6. Niet zo leuk als 

groep 1 t/m 4 de middag vrij zijn en groep 7/8 nog 

op kamp. Ze kregen die middag les in begrijpend 

lezen en rekenen. Ze gingen namelijk cakejes bak-

ken.   Zo werd het ook voor hen een hele leuke 

middag!  

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben de afgelo-

pen weken een tekening over hun familie gemaakt 

met een echte schilderijlijst er omheen! Ze hebben 

ontdekt dat er verschil zit in de grootte van mensen 

en hebben deze verschillen in hun tekening laten 

zien. We zoeken naar een plek in de hal om ze op 

te hangen, zodat iedereen ze kan bewonderen. 

 

Langzaam komt dierendag in zicht, waarbij de kin-

deren de dag voor dierendag  het eerste kwartier 

hun huisdier even mogen laten zien op school. Dat 

belooft weer een vrolijke 'beestenbende'  te wor-

den!  

 

Dan merk je dat je ineens weer midden in het 

schooljaar zit! 

 

Hartelijke groet, 

het team van PCBS Beemte 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKOSu7--gMgCFUrsFAodbYQCwQ&url=http://new2nl.com/2015/08/26/back-to-school/&bvm=bv.102829193,d.bGQ&psig=AFQjCNEwdHPeE5qjtmKLCWi0_iXyATrLMQ&ust=1442662396462618


De Ratelaar - oktober 2015 - Pagina 5 
 

 

 

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  

 

 3 oktober Vrijwilligersavond          Ons Huus 

 4 oktober Beemter Dierendag Toernooi Darten      Ons Huus  

31 oktober Halloween           Ons Huus 

   Aktief Ons Huus groep 

 6 november Vriezer Vullen Workshop         Ons Huus 

21 november 50 Jarig bestaan dorpshuis Ons Huus      Ons Huus 

28 november  Sinterklaasfeest BBvBB         Ons Huus 
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Openingstijden Ons Huus in september 

Bij activiteiten (zoals bv bij ver-

gaderingen, kaartavonden, 

voetbalwedstrijden, workshops, 

toernooien enz, enz) zullen we 

open blijven zolang het gezellig 

(nodig) is. 
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De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 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 

Volgende nummer 

2015 

Di 29 + wo 30 sept 

Di 3 + wo 4 nov 

Di 8 + wo 9 dec 

2016  

Di 2 + wo 3 febr 

Beste lezers, 
 
Op de voorplaat een tekening van paddenstoelen gemaakt door Jac. J Koeman, een van de samenstellers van de 
bekende Verkade albums, in dit geval “Paddenstoelen” uit 1929. In die tijd kostte een reep chocolade 10 cent maar 

daar kreeg je geen plaatje bij, daarvoor moest je aan de blikken Biskwie of doosjes toffees.  
 
In deze Ratelaar een verslagje door het bestuur van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland over een 
Dorpenplatform. Er werd voornamelijk over woningbouw in de dorpen gesproken. Over die woningbouw, waar heb-
ben we dat meer gehoord? Oh ja, in het Dorpsplan Beemte Broekland (een visie op de toekomst) uitgegeven in juni 

2012, inmiddels drie jaar geleden. Zouden de wensen nu echt anders liggen? Wat er over dit onderwerp al eens 
eerder in De Ratelaar geschreven is, kunt u terug vinden op onze website waar de jaargangen van 2008 af onder 

het kopje Archief verzameld zijn. 
 
Dat brengt ons toch even op het onderwerp: “hoe moet dat met de rest van De Ratelaar(s) die alleen in papieren 
vorm zo hier en daar rondzwerven”. Ik heb De Ratelaars van 1990 tot heden eens doorgebladerd en naar mijn me-
ning is het niet zinvol om ze integraal digitaal te maken. Zinvoller lijkt het bepaalde artikelreeksen in een soort do-
cumentvorm te gieten en in te scannen. Ik denk dan aan de verhalen van Wiesneuze en Gait Schipper maar er zijn 

ook nog vele anderen geweest die leuke verhalen hebben geschreven. Nou, wie dat leuk werk lijkt meldt zich maar. 
 
Maar, om even terug te komen op de tweede alinea, de redactie is verheugd dat er weer verslagen van de BBvBB in 
De Ratelaar komen. We hebben ze node gemist de afgelopen maanden. Zo hoor je nog eens wat. 
 

Ook het Dorpshuis doet weer van zich spreken, zowel de beheerder als de vereniging en de Aktief groepen hebben 
weer artikelen aangeleverd. Hulde daarvoor! De PCBS Beemte heeft ook haar stukje aangeleverd en daarmee zijn 

we weer op de hoogte wat de kindertjes er zoal uitspoken. Hoeveel zouden dat er trouwens zijn? Op de website van 
de PCBS vind je die informatie in ieder geval niet. 
 
MeteoBeemte is weer terug. De vorige maand was het niet mogelijk, door een technisch probleem met een te dun-
ne telefoonlijn, verslag te doen van het weer in de Beemte over de voorgaande maand. 
 
Maar dat is het dan ook wel zo’n beetje. De redactie heeft wat bladvulling moeten toepassen in deze Ratelaar. Er 

zijn simpelweg niet voldoende artikelen aangeleverd om de kopijpagina’s te vullen. We willen niet dat er meer adv-
ertentiepagina’s in staan dan redactionele. Vandaar de bladvullingpagina's die natuurlijk niets van doen hebben met 
Beemte Broekland. De redactie beraadt zich de komende tijd hoe hier verder mee moet worden omgegaan. We kun-
nen toch moeilijk een aantal adverteerders aan de deur zetten. 

De huidige redactie doet haar werk alweer een jaar of negen en heeft in die tijd een aantal besturen van de BBvBB 
en andere verenigingen en beheerders aan zich voorbij zien trekken. Misschien treedt er een soort sleetsheid op. 

Nieuw bloed is welkom met nieuwe ideeën. Laat maar horen! Er ligt zoals dat tegenwoordig heet: “een uitdaging 
voor je bij De Ratelaar in Beemte Broekland”. 
 
Veel leesplezier toegewenst door de redactie van De Ratelaar en erger je niet, 
Siep Woudstra 
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Tijd vliegt… 

Voor je het weet is er weer een maand voorbij en 

mag er weer kopij voor de Ratelaar geschreven 

worden. 

Laten we beginnen met de klussendag van 5 sep-

tember jl. Die zaterdag is het toestellenhok gren-

zend aan de sportzaal onderhanden genomen. Er is 

schoongemaakt en alle toestellen en materialen zijn 

weer keurig op hun plaats gezet. 

Zoals in de vorige Ratelaar vermeld zijn alle toe-

stellen gekeurd en inmiddels is het keuringsrapport 

binnen. Een aantal materialen is aan vervanging en 

reparatie toe. Dat zullen we z.s.m. regelen. 

Op klussendag is er ook opgeruimd in de grote 

kleedzaal. Daar stond uit een ver verleden nog een 

kast met spelletjes. Al deze spelletjes zijn ter be-

schikking van de beheerder gesteld en u kunt dus 

gerust een spelletje komen spelen . Ik noem hier: 

Monopoly, Stratego, 

Bingo, Mastermind, 

Yahtzee, Rummikub, 

Mikado. 

Als laatste is er een 

lamp gerepareerd bij 

de trap naar de kel-

der en een kast ge-

maakt rond de ver-

warmingsketel. 

Diezelfde week is 

ook de sportvloer 

nogmaals (1e keer 

was in het voorjaar) 

onder handen geno-

men door de firma 

Pulastic sportvloeren 

uit Deventer, die maar weer eens aangaf dat er niet 

met buitenschoenen op de vloer gelopen dient te 

worden ivm het zand dat onder de schoenen zit en 

krassen op de vloer maakt. Nog afgezien van de 

hygiëne. We hopen dat iedereen dit advies ter harte 

wil nemen! 

 

Over de vrijwilligersavond en de jaarlijkse ledenver-

gadering kunnen we nog niets schrijven omdat die 

op dit moment van schrijven nog plaats moeten 

vinden op resp. zaterdag 3 en woensdag 7 oktober 

a.s. 

 

Als bestuur leven we naar 22 november toe: het 50 

jarig bestaan van Ons Huus. 

Wij hebben gedacht dit wel te willen vieren maar de 

financiële situatie van de dorpshuisvereniging is 

niet van dien aard dat we een heel weekend lang 

feest kunnen vieren (zoals wel eerder in de Rate-

laar aangekondigd). 

 

We nodigen u wel van harte uit voor een beurs/fair/

bazaar op zondagmiddag 22 november met als ti-

tel:  

                                     

1965     50  jaar Dorpshuis “Ons Huus”    2015 

“van nostalgie tot nu“ 

 

Hiermee willen we het jarige dorpshuis samen met 

u in het zonnetje zetten. 

Diverse standhouders zijn inmiddels benaderd en 

ook de verenigingen,school, kerk en andere gebrui-

kers van het Dorpshuis is gevraagd een presentatie 

in een stand te verzorgen. Dit alles in en rondom 

het dorpshuis. Tevens zal er een leuke fototentoon-

stelling zijn in het eetcafé en de hal samengesteld 

door Frits Bouwmeester. 

Voor een muzikale noot wordt gezorgd door het 

Oosterhuizens dialectkoor en natuurlijk ontbreekt 

een hapje en 

drankje ook niet. 

De entree die 

middag is gratis 

en we hopen na-

tuurlijk dat u al-

lemaal van jong 

tot oud wilt ko-

men om dit jubi-

leum met elkaar 

te vieren. 

Denkt u iets toe 

te kunnen voe-

gen aan deze 

middag met een 

eigen stand of 

heeft u een an-

der leuk idee, aarzel dan niet en neem contact met 

ons op. (mail: infodorpshuisbb@gmail.com of bel 

één van de bestuursleden). 

In het novembernummer van de Ratelaar hopen we 

een lijst met deelnemers te kunnen presenteren. 

 

Wilt u het jarige dorpshuis een presentje geven 

denk dan aan geldelijke bijdrage. Hiervoor zal een 

bus aanwezig zijn. Van deze giften willen we graag 

een kast laten maken waarin boeken en folders ge-

zet kunnen worden. Deze kast zal gaan functione-

ren als een soort minibieb. U kunt er boeken in leg-

gen maar ook  boeken naar uw keuze omruilen. 

 

Tot ziens in Ons Huus, 

Bestuur Dorpshuisvereniging  

 

PS volgende klussendag op 3 oktober a.s. 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus” 

mailto:infodorpshuisbb@gmail.com
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Buurt– en Belangen vereniging Beemte Broekland 

Beste lezers, 

 

Ook van de Buurt- en Belangenvereniging Beemte 

Broekland is het goed om weer even iets van ons 

te laten horen. De afgelopen maanden hebben wij 

een aantal keren bij elkaar gezeten. Momenteel 

bestaat het bestuur maar uit drie personen en dat 

is echt te weinig. Wie o wie is bereid deel te ne-

men aan het bestuur en op te komen voor de be-

langen van onze buurt? Neem gerust contact op 

met één van de bestuursleden. 

Op maandag 14 september hadden bij een Dor-

penplatform in het Dorpshuis met de Gemeente 

Apeldoorn en alle omliggende dorpen. Voor het 

einde van 2015 willen zij met ons in gesprek over 

woningbouw in de dorpen. Een vraag van ons als 

bestuur aan u (oud)bewoners is dan ook is er be-

hoefte aan (betaalbare)woningbouw of aan 

(betaalbare) huurwoningen in Beemte-Broekland? 

Laat het ons weten dan kunnen we daar met el 

 

 

kaar over in gesprek gaan en onze wensen laten 

horen bij de Gemeente Apeldoorn.  

Verder verschijnt de Ratelaar weer iedere maand 

in uw brievenbus en blijf ook vooral stukjes/foto’s 

etc. aanleveren daar zijn we erg blij mee. Ook zijn 

de voorbereidingen al weer in gang gezet om in de 

maand Oktober met de ledenkaarten rond te gaan 

en zit het Sinterklaasfeest op 28 november er 

weer aan te komen. Wij houden u op de hoogte. 

 

Groeten Saco Bekius, Ilona Achterkamp en Marjan 

van Assen 

bb.beemtebroekland@gmail.com 
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Dorpshuis `Ons Huus´ 

Nieuws van ONS HUUS. 

We beginnen met het belangrijkste nieuws en dat is dat we vanaf 1 oktober niet meer op de zaterdag en 

zondag open zullen zijn. Dit hebben we besloten omdat de vraag naar feestjes/buffetten  in besloten 

kring toeneemt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en om verwarring te verkomen of u nu wel of niet 

bij ons terecht kunt hebben wij besloten om de zaterdagen en zondagen alleen open te zijn op afspraak.  

U bent en blijft natuurlijk van harte welkom om te komen  borrelen/eten, een feestje te geven of  een 

familiedag te houden alleen moet u dat even vooraf reserveren. 

Zo hebben we de maand september een  warme maaltijd mogen verzorgen voor de Wilhelminakerk 

(bustocht), een  vergadering met buffet van het dorpenplatform, een verjaardagpartij, een familiedag 

met buffet en nogmaals een buffet voor de Wilhelminakerk. We hebben een hoop positieve reactie ont-

vangen over het lekkere eten en de gezellige sfeer. Mooie en leuke complimenten die we graag horen.  

In oktober staan de vrijwilligersavonden van het dorpshuis en van BBvBB, een vergadering met buffet 

van de fokveedag, Algemene ledenvergadering  dorpshuisvereniging, halloween-avond, en een aantal 

feesten en partijen op het programma. 

Onze openingstijden van het café zijn per 1 oktober  als volgt: 

Maandag   Gesloten 

Dinsdag   19:00 tot 22:30 uur 

Woensdag  19:00 tot 22:00 uur 

Donderdag  19:00 tot 23:00 uur  

Vrijdag  19:00 tot 23:00 uur 

Zaterdag/Zondag  op afspraak 

Bij activiteiten (zoals bv bij vergaderingen, sport, kaartavonden, voetbalwedstrijden, workshops, toernooi-

en enz, enz) zullen we open blijven (zijn) zolang het nodig is. Wilt u iets bespreken met mij  maar komen onze 

openingtijden u niet uit? Geen probleem neem eventjes contact met me op en we maken een afspraak wanneer 

het wel uitkomt! Op verzoek en in overleg zijn ook andere openingtijden te realiseren voor bijvoorbeeld ver-

gaderingen, buffetten, lunches, sport, teambuilding, feesten. 

Appels en bloesem aan een boom. 
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Vriezer vullen workshop op 6 november 2015 

   

 

 

 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat houdt deze workshop in. Een ervaren docent vertelt u meer over het 

varken. Waar zit het lekkerste vlees, waar komt de saté vandaan en waar de speklapjes. Na een gezellig  

theorieverhaaltje gaat u zelf aan de slag!! Onder leiding van de docent gaan jullie het varken uitbenen. 

Het uitbenen is natuurlijk op eigen risico en voor het materiaal wordt gezorgd. Nadat het vlees is uitge-

beend wordt het vlees en eventueel het afval verdeeld onder de deelnemers en kan thuis de vriezer in. 

 
De totaalprijs is gebaseerd op € 360,00 en de prijs per persoon is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen. De workshop is inclusief drie consumpties.  U kunt zich 

opgeven via mail: info@onshuus.nl,  telefoon: 06-24253796 of kom even aan. 

mailto:info@onshuus.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMfOjaG8g8gCFYbYGgodA1cJqQ&url=http://murke.blogspot.com/2005_10_01_archive.html&psig=AFQjCNEB_HheUgfJ9SzT1tN6yBjnXuv2KA&ust=1442764004975514
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOgjOi8g8gCFcHZGgodhpcHMA&url=http://www.johnendiane.nl/Nieuws%202006.htm&psig=AFQjCNHUWU_iBeHyU2LPZKaetaXxOu9yVQ&ust=1442765010709029
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Uit het jeugdblad Arend 1958 
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Diensten in de Wilheminakerk in oktober 2015 

 

04 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller,  

11 okt. 10.00 uur  Dienst met drs. AJ. Al- van Holst  

18 okt. 10.00 uur  Dienst met Ds. B.J. Kruit, Apeldoorn 

25 okt. 10.00 uur    Dienst met Ds. H. van Vreeswijk, Kampen 

01 nov. 10.00 uur  Dienst met Ds. Sj. Muller 

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 uur nieuwe  of zondag om 10.00  

Zondag 4 oktober  de Franciscus en Clara dag in Twello met het gehele team 

Zaterdag  10 oktober 18.30 Eucharistieviering  met Pastoor P.Daggenvoorde 

Zondag 11 oktober 10.00 uur Oecumenische viering in Terwolde het thema is : 

“”gered voor leven”” 

Zondag 18 oktober Eucharistieviering met pastor Hofstede 

Zaterdag 24 oktober woord en Communieviering met pastor I Kantoci 

Zaterdag  31oktober oord en communieviering met werkgroep 

 

Vieringen in Twello  
Zondag 4 oktober om 10.00 uur Franciscus en Clara dag met het gehele team 

Zondag 11 0oktober Eucharistieviering met pastor P Daggenvoorde 

Zondag 11 oktober 10.00 uur Oecumenische viering in Terwolde het thema is : 

“”gered voor leven”” 

Zondag 18 oktober  10.00 uur Eucharistieviering met pastor H Hofstede 

Zondag 25 oktober 10.00 uur Eucharistieviering  met pastor H Hofstede 

Zondag 1 november 10.00 Eucharistieviering met pastor Sebastian 

Maandag 2 november de Allerzielenviering met pastor Sebastian en de uitvaartvrijwilligers 

  

Op zondagmiddag om 14.00 vindt er in Vaassen de Allerzielenviering plaats  met pastor W Vroom en de 

werkgroepen 

Aansluitend gaan we naar de begraafplaats om daar onze overledenen te gedenken 

In Epe, Vaassen of De Vecht. U bent van harte welkom 

 

Parochie St. Antonius van Padua  

Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht. 

Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731 
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De Brocante deel 

Voorstellen voor woningbouw van inwoners van Beemte Broekland voor het Dorpsplan 2012 
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Pagina voor de jeugd 
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Zijactief de Vecht 

 

Op woensdag 14 oktober gaan de dames van Zijactief  De Vecht naar de firma Pijnappel voor het bijwo-

nen van een modeshow. 

De mannequins zijn eigen leden. 

Pijnappel Mode is al sinds jaren kenmerkend in de damesmode. 

In de winkel aan de Hoofdweg in Klarenbeek is een uitgebreid assortiment beschikbaar. 

Service en kwaliteit zijn de belangrijkste motieven om deze winkel te bezoeken. 

Toch biedt Pijnappel Mode meer dan dat alleen; 

Nog belangrijker is het vakmanschap wat bij alle mensen van het team aanwezig is. 

Kijk op mode, goede adviezen, verstand van zaken en eigen coupeuses garanderen een optimale service. 

Gepaard met kwalitatief hoogwaardige merken, biedt Pijnappel Mode een compleet, modieus en betaal-

baar assortiment. 

 

De avond begint om 19.30 uur. Neem gerust iemand mee.  

Heeft iemand vervoer nodig bel dan één van onze bestuursleden. 

Meer info en foto’s op de site www.de-vecht.nl  

 

Groetjes Janny  

 

De webshop van The Present Tree gaat sluiten. Het magazijn aan de Kerkstraat 51 in De Vecht wordt 

leegverkocht en dat levert leuke voordeeltjes op! Kijk snel op www.presenttree.nl voor leuke koopjes. 

Zoek online je spullen uit en haal ze op in De Vecht. Bel of mail Wilma Kleiboer 06 33800027  

wilma@presenttree.com  

 

Wat dacht je van:  

 

Boodschappentassen tafelzeil van E12,50 voor E7,50   

Pindakaashuisjes van E 8,95 voor E 3,95 

Kook-doeboek van E14,95 voor E8,95  

Pompenjam en pompoenchutney van E3,95 voor E2,- per potje 

 

Voor meer koopjes kijk je op www.presenttree.nl  

Magazijn leegverkoop The Present Tree in De Vecht  

http://www.de-vecht.nl
http://www.presenttree.nl
mailto:wilma@presenttree.com
http://www.presenttree.nl
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Aktief Ons Huus groep 

Net als vorig jaar willen we weer een Halloweenfeest organiseren op zaterdag 31 oktober van 18.00 

uur tot 20.30 uur (vanaf 4 t/m 12 jaar) 

 

Natuurlijk gaan we weer iets leuks doen met pompoenen maar je kunt je ook laten schminken en an-

dere leuke dingen doen. 

 

Toegang kost € 1,- 

Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. 

 

Kom jij ook? En neem gerust een vriend of vriendin mee. 

Geef je op via aktiefonshuus@outlook.com 

 

De Aktief Ons Huus groep ziet je graag in het Dorpshuis. 

 

Dit evenement wordt georganiseerd door de Aktief Ons Huus groep ism Young055 van de gemeente 

Apeldoorn. 
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“Nederland’s grootste bedrijven van-

uit de lucht” uitgegeven door de KLM 

in 1925. 
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Het weer in de  Beemte...  
willem@beemte.nl 

Zomer 2015 breekt alle weerrecords 
De zomer van 2015 is er een van extremen op weergebied. Juli 

spant de kroon met waarden die in lange tijd niet gehaald werden. 
Zo begon juli met de warmste dag ooit gemeten (Beemte 35.2 gra-
den) en eindigde de maand met de koudste nacht Beemte 4.7 gra-
den) sinds de metingen begonnen. 

Juli is dé maand van extremen geweest, we hebben een hittegolf 
gehad, de zwaarste zomerstorm ooit en we eindigden met de koud-
ste nachten. Voor  meteorologen een heel interessante maand. 

Verschillen 
Wisselvalligheid is typisch voor Nederland, hogedrukgebieden blij-
ven nooit lang bij ons in de buurt en dan komen er alweer depres-
sies langs. De wisseling van deze zuidelijke en noordelijke windstro-
mingen zorgt voor de grote verschillen in het weer. 

Hittegolf (Hoogste tem. 35.2 graden) 
Bijna was dit jaar het absolute warmterecord van 38,6 graden van 

23 augustus 1944 in Warnsveld gesneuveld. Wel moest het oude 
record van hoogste julitemperatuur er aan geloven. Dit werd op 2 
juli met 38,2 graden gehaald in Maastricht. Misschien als er nog een 
meetstation had gestaan in Warnsveld was dit anders geweest, 

maar dat weten we niet. 
Ook gaat 1 juli als warmste 1 juli de boeken in. In De Bilt werd 33,8 
graden gemeten. Een graad warmer dan het record uit 1955. Het 
kouderecord mag er ook wezen. Biltenaren in zomerkleding gingen 
op 31 juli bibberend naar hun werk toen het kwik ’s ochtends vroeg 
niet hoger kwam dan 5,1 graden. Dit overtrof de 5,9 graden uit 

1961. 

Zomerstorm 
En hard gewaaid heeft het ook. We kregen de zwaarste zomerstorm 
ooit te verduren, met windkracht 10 en windstoten van 122 kilome-
ter per uur in IJmuiden, (Beemte 9 Beaufort) In de kustprovincies 
werd op die beruchte 25 juli een weeralarm afgegeven.  

We hebben flinke uitschieters gehad, het is echter geen voorbode 
voor nog meer extremen. Volgend jaar kan het zomaar weer rustig 
en stabiel zijn en elke dag 25 graden. Het hangt allemaal af van de 
wisseling van zuidelijke en noordelijke stromingen. 

Warmterecord 
Ergens in de komende jaren gaan we het warmterecord van 38,6 
graden overtreffen. Door de opwarming van het klimaat gaat de 

temperatuur omhoog, dus zijn uitschieters wel te verwachten. Als 
juni droog is zoals dit jaar, helpt dat ook mee. Het record wordt ze-
ker ergens de komende 10 jaar verbroken. 

Regen (totaal 340 mm) 
De afgelopen dagen viel er lokaal meer regen dan normaal in de 
hele maand augustus. Dit zijn geen records die Nederlanders graag 
verbroken zien. In Rouveen viel 78 millimeter in 24 uur tijd. Maar 
statistisch gezien komt het maar eens in de 100 jaar voor dat de-
zelfde hoeveelheid regen valt in dezelfde plaats. In de Beemte viel 
er op 17-08 36.6 mm, de natste dag gemeten in het bestaan van 

MeteoBeemte. 

De 

natste 

plaats 

op aarde is Meghalaya 

in India 
Wist je dat de natste plaats op aarde de 
staat Meghalaya in India is? 
In Meghalaya valt gemiddeld 12.700 
mm regen per jaar. Het weer in Megha-

laya is overigens extreem te noemen. 

het regent er 6 maanden achter elkaar 
heel veel en daarna is het 6 maanden 
achter elkaar droog. Dit heeft te maken 
met de moessons (seizoenwinden) die 
vanuit een bepaalde richting waaien en 
daarbij erg veel regen meenemen. 
Op de berg Wai’ale’ale op het Hawaii-

aanse eiland Kaua regent het het 
vaakst. Het regent hier maar liefst 360 
dagen per jaar. dit levert 11.500 mm 
regen op. 

Als in september de donder knalt, 

met kerstmis sneeuw met hopen 

valt. 

De buienlijn bo-
ven de Beemte 
van het onweer 
in de nacht van 
30 op 31 augus-

tus. Deze bui 
veroorzaakte 
schade aan een 
woning aan de  
Kraaienjagers-
weg. 

Onweer boven de Beemte 


