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ColofonColofonColofon   
Redactie en kopijadres: 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. G.J.H. Rensink 
Kamerlingh Onnesstraat 13, 7316 LM Apeldoorn 
Tel.: 055-5222181    Email: gerjan-rensink@chello.nl 

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Bestuur BBvBB Mw. Q. Kuiper 
Postbus 4158, 7320 AD Apeldoorn 
Tel.:    E-mail: kuiper@vanzeijlbijlaartsen.nl 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. G. van Lohuizen 
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121595    E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
Internet: www.ovbb.nl 

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

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

Vrijwillige Brandweer Beemte Dhr. W. Koller 
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn 
Tel.: 055-5211308    E-mail: info@brandweer-beemte.nl 
Internet: www.brandweer-beemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@apeldoorn-onderwijs.nl 
Internet: www.beemte.apeldoorn-onderwijs.nl 

Biljartvereniging Dhr. G. Wijnbergen 
Mercatorplein 67, 7316 HK Apeldoorn 
Tel.: 055-5215113    E-mail: lienwijnbergen@hetnet.nl 

Seniorensoos en volksdansgroep Mw. J. Uenk – Hulleman 
Oude Beemterweg 7, 7341 PA Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121424    E-mail: 

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: 
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Algemene informatieAlgemene informatieAlgemene informatie   
Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:15 tot 13:45 uur bij de basisschool Beemte 

Mobiel stadhuis Elke donderdag van 12:15 tot 12:45 uur bij dorpshuis “ONS HUUS” 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een gratis 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: 0800-5802222 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 

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

Op iedere derde zaterdag van de oneven maanden wordt uw oud papier weer 
bij u opgehaald. 
  
Inzameldata 2008 zijn als volgt: 
19 januari          19 juli 
15 maart   20 september 
17 mei   15 november 
  
Graag het oud papier voor 9:00 uur aan de weg zetten. Wij verzoeken u  
vriendelijk om het oud papier zo goed mogelijk te bundelen of in dozen /  
papieren zakken te verzamelen! 

Defibrillator (AED) Sinds december 2005 zijn er in ons gebied een aantal defibrillatoren geplaatst. 
Deze apparaten kunnen levensreddend zijn bij een hartstilstand. 
De locaties zijn: 
Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel. 055-3231261 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 7 Teuge, tel. 055-3231210 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 

De redactie van de Ratelaar stelt het blad samen, maar is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

ingezonden kopij. De redactie behoudt ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen  

ingezonden stukken in te redigeren of niet te plaatsen.  

De redactie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking , maar geeft dit aangaande geen 

garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. 

 

© Copyright 2008: De Ratelaar 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Beste lezer, 
 
Inmiddels is de 2e nieuwe editie van ‘De Ratelaar’ uit! 
Zoals u kunt zien weinig grote veranderingen ten opzichte van de 1e (concept) uitgave, mensen  
waren vol lof over de 1e uitgave, een goed teken dus. 
Wel is er een verandering gekomen in de redactie, wij hebben namelijk 2 nieuwe leden blij  
mogen verwelkomen. De volgende twee dames zijn aan het team toegevoegd: Marjan van Assen en 
Mieke van de Pangaard. 
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons! 
 
Wij willen een ieder die op welke manier dan ook tot nu toe zijn of haar medewerking heeft  
verleend aan de ratelaar door middel van deze weg bedanken. 
Wij willen nogmaals mededelen dat een kopij voor de 15e van elke maand binnen moet zijn op het 
redactie adres. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kopij digitaal aan te leveren, schriftelijk 
kan ook, zie hiervoor het redactie postadres. 
 
Op deze pagina treft u nu tevens de weeknummers aan wanneer er een nieuwe Ratelaar uitkomt. 
 
Wij hopen op een goede bijdrage (kopij) van uw kant voor de mei editie!  
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De redactie, 
Gerjan Rensink 
Nanda van Welie 
Nelly van Eek 
Marjan van Assen 
Mieke van Pangaard 

Uitgave data 

• Week 11 
• Week 14 
• Week 19 
• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 40 
• Week 45 
• Week 49 
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M.B.D.W ToernooiM.B.D.W ToernooiM.B.D.W Toernooi   

Hallo sportvrienden,  
 
Na het jubileum jaar gaan we gewoon door, jullie toch ook? Ook dit jaar organiseren we weer 26-ste 
“Meedoen-Belangrijker-Dan-Winnen” toernooi. Op zondag 29 juni op de vertrouwde locatie, het 
sportveld in de Beemte Broekland. 
 
Het is dit jaar weer mogelijk om in te schrijven bij de senioren in de prestatie en recreatie poules. 
Voor de jeugd van 13 t/m 16 jaar is er weer een 3 tegen 3 beach/gras toernooi en voor de jeugd van 
7 t/m 12 jaar spelen we met minimaal 5 tegen 5 een toernooi. Je kunt je alleen of per team opgeven. 
Er bestaat wel de mogelijkheid dat de organisatie afwijkt van de opgave.  
Het is bij de jeugd van 7 t/m 12 jaar belangrijk dat je je goede leeftijd opgeeft. We willen bij vol-
doende deelname deze categorie splitsen in een poule voor de 7 t/m 9 jarigen en een poule voor de 
10 t/m 12 jarigen. Dit kan alleen als er voor beide poules voldoende aanmeldingen zijn. Vorig jaar is 
dat helaas niet gelukt maar we proberen het opnieuw. 
 
Deelname voor de jeugd is gratis. Voor de seniorenteams bedraagt het inschrijfgeld € 20,00. De  
inschrijving plus het inschrijfgeld moet voor 10 mei binnen zijn. Het inschrijfgeld kan overgemaakt 
worden naar Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte Broekland 
onder vermelding van MBDW 2008 en de naam van het team. 
 
Vorig jaar was de afsluitende BBQ een groot succes en van alle teams die er aan meededen kregen 
we alleen maar positieve reacties. Daarom willen we jullie ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen 
om na afloop te kunnen BBQ-en. We zullen daarvoor de prijs per pakket wel moeten verhogen.  
Vorig jaar was het onderdeel van het jubileumcadeau aan alle trouwe deelnemers. Dit jaar rekenen 
we € 7,50 voor een volwassenpakket en € 4,00 voor een kinderpakket. Jullie mogen er vanuit gaan 
dat de kwaliteit minimaal hetzelfde is als vorig jaar.  
Opgeven voor de BBQ kun je via het inschrijfformulier of op onze website. Het geld voor de BBQ moet 
net als het inschrijfgeld voor 10 mei binnen zijn. Dit kan naar hetzelfde bankrekeningnummer onder 
vermelding van teamnaam, aantal volwassen- en aantal kinderpakketten. Als er niet betaald is, is er 
ook geen BBQ pakket. 
 
De MBDW organisatie. 
 

Het inschrijfformulier is te vinden op pagina 29 
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Brandweer BeemteBrandweer BeemteBrandweer Beemte   

Datum Tijd Melding Adres Naderbericht 

28-03 10.02 H.V: Verkeersongeval Rijksweg A50 H.P: 206,7 Auto te water, bij aankomst persoon al op de droge. 

24-03 01.29 Binnenbrand Onderwijs Gentiaanstraat 78 School: De Gentiaan. Stoomvorming op het dak... 

20-03 19.59 H.V: Koolmonoxide Gentiaanstraat 159 Flat: Gentiaan. Gaslucht in een flatwoning op 2e etage. 

14-03 18.00 RBA: W.Z.C Hubertus Koninginnelaan 254 Loos alarm, oorzaak van de melding onbekend. 

14-03 13.12 Woningbrand (middelbrand) Deventerstraat t.h.v De Woonmensen. Uitslaande brand op de bovenetage. 

14-03 08.47 RBA: KLPD Logistiek Hogekampweg 2 Loos alarm, lassen onder een melder oorzaak. 

11-03 19.01 RBA: W.Z.C Rotonda Schorpioenstraat 125 Loos alarm, storing oorzaak van de melding. 

11-03 07.45 RBA: Getronics Pinkroccade Fauststraat 1 Loos alarm, foutieve handeling oorzaak van het alarm. 

09-03 01.13 Container/Afvalbrand Georg Hegelstraat Nieuwbouw. Bouwmaterialen 3e etage in de brand. 

08-03 20.21 Buitenbrand Pythagorasstraat t.h.v 300 Kleine buitenbrand nabij speeltoestellen, schommel. 

07-03 15.01 RBA: Hoeve Groothandel AGF Tweelingenlaan 80 Loos alarm, werkzaamheden oorzaak alarm. 

04-03 18.30 RBA: Koningin Wilhelmina Tannhauserstraat 405 Loos alarm, roken onder een melder oorzaak alarm. 

02-03 21.25 RBA: Getronics Pinkroccade Fauststraat 1 Loos alarm, storing in de installatie oorzaak alarm. 

01-03 12.07 H.V: Stormschade Kalmoesstraat 2 Weersoverlast. Dixi toilet door de straat gewaaid... 

01-03 08.33 H.V: Ruimen Takken-Bomen Vellertweg Weersoverlast. Boom over het wegdek. 

Brandweer Beemte wilt u uitrukken naar... 

Waar is het korps Beemte de afgelopen maand maart naar toe uitgerukt? Op deze pagina een klein 
overzicht van de meldingen. Inmiddels staat de uitruk teller totaal op 59 uitrukken. 

Aan de bovenstaande uitrukken kunnen geen rechten worden ontleend. 
Brandweer Beemte is ook op internet te vinden: www.brandweer-beemte.nl 
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PCBS ‘Beemte’PCBS ‘Beemte’PCBS ‘Beemte’   

Schilderen in de klas 
 
De kinderen van de PCBS ‘Beemte’ hebben gewerkt aan het  kunstproject ‘schilderen in de klas’. Met 
dit project leren kinderen naar schilderijen kijken en daarover een mening vormen. We hebben echte 
kunstwerken op school gehad om naar te kijken we waar we over hebben kunnen praten. Ook heb-
ben alle kinderen hun eigen schilderij gemaakt. De ouders mochten deze bezichtigen tijdens de ten-
toonstelling op school. 
 
Een impressie van het kunstproject 
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Tuinkeuringen 2007Tuinkeuringen 2007Tuinkeuringen 2007   

Bloementuinen   Groenetuinen   

T. Schipper Vellertweg 14 47 1/2 B. de Vries Kraaienjagersweg 12 42 

A. Bouwmeester Broeklanderweg 76-2 44 H. Beekman Bellertstraat 14 40 

J. Koldenhof Bellertstraat 10 43 G. Hofenk Nieuwe Wetering 14 40 

H. Diks Nijbroekseweg 13 41 M. Lievenstroo Vellertweg 31 40 

R. Slijkhuis Bellertstraat 13 40 J. Achterkamp Kraaienjagersweg 30 39 

J. Bouwmeester Broeklanderweg 52 40 T. Kaal Halvemaanweg 8 38 

W. Uenk Oude Beemterweg 7A 39 1/2 L. van Straaten Beemterweg 84 37 1/2 

J. Hendriks Kanaal Noord 430 39 G. Kamphuis Beemterweg 75A 37 1/2 

W. de Haan Jr. Vellertweg 33 39 A. Ganzevles Broeklanderweg 8 37 

Mevr. J. Uenk Oude Beemterweg 7 38 1/2 J. Leliveld Beemterweg 75B 36 1/2 

Fam. Kers Bloemenkamp 6 37 H. Werler Beemterweg 69 36 

J. v.d. Haar Nieuwe Wetering 28 36 1/2 W. Mulder Beemterweg 49 35 1/2 

G. Singel Kraaienjagersweg 25 31 M. Kuiper Kanaal Noord 466 35 1/2 

Mevr. Van Niersen Terwoldseweg 144 30 1/2 E. van Oorsprong Lochemsestraat 44 35 

J. Oolman Terwoldseweg 144 30 1/2 G. Koldenhof Korenaar 20 32 

   J. Buitenhuis Korenaar 22 32 

   H. Slijkhuis Bellertstraat 22 31 

   J. ten Have Broeklanderweg 74 31 

   F. Bouwmeester Kraajenjagersweg 27 31 

   V.d Put Beemterweg 27 30 1/2 

   A. Vos Beemterweg 5 30 1/2 

   Fam. Luriniker Bellertstraat 14B 30 

   R. Bes Broeklanderweg 23 30 

   D. Disbergen Beemterweg 34 30 
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Tips voor uw tuinTips voor uw tuinTips voor uw tuin   

Uw rozen zonder bladluis  

Bladluizen in uw rozen zijn een hinderlijk verschijnsel. De oplossing is mooi bovendien: plaats enkele 
lavendelstruikjes aan de voet van de rozenstruik. De bladluizen hebben een hekel aan lavendellucht 
en laten uw rozen met rust. 
 
 
 
 
 
Groene terrastegels  

Om de groene aanslag van uw terrastegels te verwijderen: een kopje keukenzout oplossen in een 
emmer lauw-warm water en schrobben maar! Dier-, milieu- en portemonnee-vriendelijk. 

Konijnen 

Wist u dat u konijnen kunt verjagen door twee dakpannen in de tuin tegen elkaar te plaatsen? 
Konijnen schrikken hiervan zoals vogels van een vogelverschrikker. Verplaats de pannen af en toe, 
zodat de konijnen er niet aan kunnen wennen en u zult zien: flappie verdwijnt! 

 
Luizen op planten 

Knip brandnetel in een emmer water, laat 2 dagen staan, doe in een spuitfles en na 2 dagen is  
de luis verdwenen. 
 
Mieren 

Als u last van mieren heeft spuit dan een streep met citroen afwas over de plek waar ze steeds  
vandaan komen, ze zijn de volgende dag nergens meer te vinden. 
Bij last van mieren kun je ook koperdraad voor de dorpel van de deur spannen. Mieren komen niet 
over koper. 
Strooi op het mierenpad of uitgang koffiedik (gewoon uit de filter) na een/twee dagen zijn de mieren 
weg. Je kunt het hierna gewoon opvegen. 
Of doe op een mierennest wat zout dan komen bijna alle mieren eruit en dan kokend heet water er 
over heen gooien. Doe dit 1 a 2 keer en het werkt. 
 
 
 
 
 
 
Mollen 

1 of 2 keer per jaar met een schop in het gras steken, dan een paar teentjes knoflook kapot slaan en 
in de spleet doen, dan een beetje dichtdrukken. succes verzekerd. 
Om mollen weg te krijgen, leg in een van de gangen een paar mottebollen. 
 
Mol in uw grasveld. Graaf in de loop van de mollengang 3 lege bierflesjes naast elkaar in. De boven-
kanten blijven 2 cm. boven de grond. Door het geruis verdwijnt de mol. 
 
En nog een leuke om eens te proberen… 
Om mollen te verwijderen uit de tuin, kun je een muziekkaart kopen, het klein luidsprekertje er uit 
halen zodat het continu speelt, dan steek je het geheel in een glazen buisje en stop je het zo diep 
mogelijk in de molshoop. De mol verdraagt dit constant geluidje niet.  
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

Antje is ontroostbaar. Moet je je voorstellen, zegt ze, mijn man ligt in het ziekenhuis. Hij is door een 
wals overreden. Op welke kamer ligt hij? 
Van kamer vijf tot zeven. 
 
 
De wedstrijd is afgelopen, iedereen haast zich naar de uitgang. Een man heeft geen zin om in de rij 
te blijven staan en klimt over de omheining. Plotseling ziet een suppoost hem en die roept: Hé, u 
daar! Kunt u niet dezelfde weg terugnemen die u ook gekomen bent? De man schreeuwt terug: Dat 
doe ik ook! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verontwaardigd zegt mevrouw Jansen tegen de loodgieter: Hoe durft u mijn 
dochter te kussen in die donkere kelder? Loodgieter: Dat vroeg ik me ook af 
toen ik haar later in het licht zag…! 
 
 
Nu je wekker stuk is, weet je ’s nachts toch nooit hoe laat het is? Ik zou maar eens een  
nieuwe kopen. Welnee. Daar heb ik al iets op gevonden. Hoe doe je dat dan? Met mijn trompet. Ik 
zet mijn raam open en blaas een deuntje. Binnen de kortst mogelijke tijd doet een ander ook zijn 
raam open en roept: Ben je nou helemaal gek geworden om om drie uur in de nacht op je trompet te 
spelen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vos heeft een paar kippen gestolen. Zie je nu wel, zegt de boerin tegen haar dochtertje. Die kip-
pen zijn stout geweest. Daarom heeft de vos ze opgegeten. Ach, zegt het meisje, als ze braaf waren 
gebleven, hadden wij ze wel verorberd. 
 
 
Onderwijzer: We hebben dus gezien dat door de warmte alles uitzet en dat de koude alles doet krim-
pen. Wie kan me hiervan een voorbeeld geven? Leerling: 
De vakantie, mijnheer. In de zomer duurt de vakantie zes weken en met Kerstmis maar een dag of 
tien!  
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RatelaartjesRatelaartjesRatelaartjes   

Veel mensen kennen tegenwoordig het medium marktplaats.nl. Onder de rubriek ‘Ratelaartjes’ kunt u 
nu ook een advertentie plaatsen! Echter wel in de trend: te koop aangeboden, te koop gevraagd of 
gratis af te halen. Dit alles kunt u aanmelden bij het redactie adres.  
Mocht er voldoende materiaal worden aangeleverd dan wordt dit een blijvende rubriek in de ratelaar. 
 
 
Te koop: kastje met losse spiegel uit de jaren dertig. Gebruikt als toiletmeubel, maar ook leuk als 
halkastje. T.e.a.b., tel. 06-24979300. 
 
Te koop: olielamp type 'Schippertje'. Origineel model. T.e.a.b., tel. 06-24979300. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook hier kan uw advertentie staan, eventueel met foto,  

geef deze z.s.m door aan de redactie! 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude krantenknipsels   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Artikel uit het plakboek van de Fam. H. Peppelenbos. 
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Nieuw! In Apeldoorn 
Hondenkapsalon 
 
 
Voor Ras & Rasloze honden 
                                                           
Gespecialiseerd in Golden Retrievers 

 
 
U kunt bij ons terecht voor..: 
Knippen,  
Scheren,  
Plukken,  
Effileren (uitdunnen of inkorten m.b.v. effileerschaar), 
Kammen/borstelen,  
Ontklitten,  
Wassen en drogen,  
Nagels knippen,  
Haar uit de gehoorgangen halen,  
Anaalklieren legen,  
en allerlei adviezen over de vachtverzorging van de hond. 
 
 
Gediplomeerd Hondentrimster 
Laura Evers 
Veenhuizerweg 39 
7321 CV Apeldoorn 
0613944174 
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Lekker kokkerellenLekker kokkerellenLekker kokkerellen   

Balinese Vleesschotel  
Voor ± 8 personen 

 
1 kg. varkenspoulet of runderpoulet 
3 grote uien 
2 teentjes knoflook 
6 eetlepels ketjap manis 
6 eetlepels tomaten ketchup 
1½ theelepel laos (conimex)  
1 theelepel sambal  (of meer…) 
1 schep suiker 
1 scheut azijn 
1 pond champignons (mag ook uit blik zijn) 
 
Bereiding: 
 
Vlees ± 10 minuten in boter braden (vlees hoeft niet bruin te zijn) 
Vlees + vocht uit de pan doen. 
Klein gesneden uien samen met de knoflook smoren. 
De gesneden champignons iets later toevoegen. 
Vocht gedeeltelijk weg doen.  
Dan alle ingrediënten samen met het vlees in de pan doen en goed laten stoven.  
Zonodig naar smaak nog sambal en/of ketjap manis toevoegen. 
 
Lekker om met rijst te eten of/en met stokbrood. 
Bereidingstijd ± 3 kwartier. 
 
Eet smakelijk!! 
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MBDW InschrijfformulierMBDW InschrijfformulierMBDW Inschrijfformulier   
 
 

Inschrijfformulier voor 10 mei inleveren bij of opsturen naar:  
Jos van der Gouw      of mailen naar mbdw@diobeemte.nl 
Pinksterbloem 3              of online inschrijven via www.diobeemte.nl. 
7322 GS   Apeldoorn 
 
Voor de categorie 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar is deelname gratis. 
Voor een seniorenteam bedraagt het inschrijfgeld € 20,00 per team.  
Het geld kan overgemaakt worden naar de Rabobank, rekeningnummer 393327841 t.n.v. Sportvereniging DIO Beemte 
Broekland onder vermelding van MBDW 2008 en de naam van het team. Na ontvangst is de inschrijving definitief. 
Om BBQ pakketten te reserveren moet het verschuldigde bedrag voor 10 mei zijn overgemaakt naar  

bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van de contactpersoon en het aantal  
volwassen- en kinderpakketten. 
 
---------------------------------------����------------------------------------------- 

Senioren:  
Naam team:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………………... 
 
Adres contactpersoon:……………………………………………………………………………………. 
 
Postcode/Woonplaats:……………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon: ………………………….    Email:………………………………………………………………. 
 
Wij willen deelnemen met :  …… recreatie teams   en      …… prestatie teams 
 
Wij doen mee aan de BBQ en willen  …… volwassenen (€7,50/st) en …... kinderpakketten (€4,00/st). 
 
---------------------------------------����------------------------------------------- 

Jeugd 7 t/m 12 jaar:    
Naam       Adres              Leeftijd! 

 
………………………..  …………………………………………………...  ………… 
 
………………………..  …………………………………………………… ………… 
 
………………………..  …………………………………………………… ………… 
 

………………………..  ……………………………………...……………. ………… 
 
………………………..  ………………………………………...…………. ………… 
 
………………………..  ………………………………………...…………. ………… 
 
---------------------------------------����---------------------------------------------- 

Jeugdteam 13 t/m 16:  
Naam team:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Naam contactpersoon:…………………………………………………………………………….……. 
 
Adres contactpersoon: ………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode/Woonplaats:………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon: ………………………………    Email:………………………………………………………. 
 
Wij doen mee aan de BBQ en willen … volwassenen (€7,50/st) en … kinderpakketten (€4,00/st). 
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