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Colofon
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
Kanaal Noord 466, 7341 PH Beemte Broekland
Tel.: 055-3122082 E-mail: kuiper@vanzeijlbijlaartsen.nl

Oranjevereniging Beemte Broekland

Dhr. G. van Lohuizen
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland
Tel.: 055-3121339 E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl
Internet: www.ovbb.nl
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Dhr. W. Koller
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn
Tel.: 055-5211308 E-mail: info@brandweer-beemte.nl
Internet: www.brandweer-beemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@apeldoorn-onderwijs.nl
Internet: www.beemte.apeldoorn-onderwijs.nl
Dhr. G. Wijnbergen
Mercatorplein 67, 7316 HK Apeldoorn
Tel.: 055-5215113 E-mail: lienwijnbergen@hetnet.nl

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

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 informatie/Agenda
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

Agenda - Dorpshuis ‘Ons Huus’ Beemte
19 december 2008

Dansavond 20.00 uur.

19/20 december 2008

Sfeervolle kerstmarkt rond het dorpshuis, met leuke kinderattracties.
Van 16.00 – 20.00 uur.
Voor inlichtingen 06-49289884.
Lopend buffet, reserveer op tijd.

26 december 2008
31 december 2008

Oudejaarsparty all-in.
Aanvang 22.00 uur, kaarten á € 25,00.
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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. Eventuele drukfouten onder voorbehoud.
© Copyright 2008: De Ratelaar
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Van de redactie
Beste lezer,
Nog heel even en het jaar 2008 is voorbij…
Wat is er dit jaar toch ook weer een hoop gebeurd, zo ook voor De Ratelaar.
Afgelopen maart heeft u kennis kunnen maken met de geheel nieuwe uitgave van de Ratelaar.
Inmiddels zijn er 9 edities uitgekomen, hierbij de laatste december editie van dit jaar!
Wij willen een ieder die op welke manier dan ook zijn of haar medewerking heeft verleend aan
De Ratelaar, via deze weg bedanken! Ook in 2009 hopen wij op uw medewerking!
Gelukkig zijn er alsnog veel enquêtes retour gekomen, wij willen een ieder hiervoor dan ook
bedanken! In de volgende uitgave willen wij u een klein inzicht geven in de enquêtes.
De redactie zal volgend jaar, mede naar aanleiding van de enquêtes, De Ratelaar iets gaan
aanpassen. Hoe en wat, dat blijft nog even een verrassing…
Alvast nieuw in deze uitgave is de agenda van het Dorpshuis, deze kunt u vinden op pagina 5.
In januari is het voor de meeste mensen en verenigingen een rustige tijd. U zult daarom in januari
geen Ratelaar op de deurmat zien vallen. De eerst volgende (bomvolle) Ratelaar krijg u in februari
2009!
Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze laatste editie van dit jaar!
Heeft u aanvulling voor de februari editie, lever uw artikel, advertentie, etc. voor 15 januari aan bij
het redactieadres.
Namens de hele redactie; fijne feestdagen!
Zie ook pagina 35 voor onze eindejaarsgroet.
Met vriendelijke groet,
De redactie:
Gerjan Rensink
Nanda van Welie
Nelly van Eek
Marjan van Assen
Mieke van Pangaard
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Mijn naam is Kitty Gerritsen.
Sinds 2000 ben ik actief in het nagelvak. Nadat ik mijn salon in Teuge
heb opgestart, ben ik gaan werken voor Mey Liang Nails & Cosmetics
in Soesterberg.
Toch bleef het nagelen kriebelen, vandaar dat ik per 15 september
mijn salon onder de naam Denger Nails in Teuge weer volledig
geopend heb!
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, tassen en
sjaaltjes.
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of voor een proefnagel.
Ook is het mogelijk om even lekker rond te kijken tussen de bijoux.
Momenteel werk ik alleen op afspraak, dus een belletje van te voren is
aan te raden. Ook voor eventuele vragen sta ik u graag te woord.
Tot ziens bij Denger Nails!
Kitty Gerritsen
Stationsweg 5
7395 SB Teuge
06 – 42621447
www.dengernails.nl

Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
Neem hiervoor contact op met de redactie.
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BBvBB

Buurt-Belangen Vereniging Beemte-Broekland

Beste bewoners van Beemte-Broekland,
Als u dit leest (december) dan heeft u de laatste Ratelaar van 2008 voor u liggen. Vorig jaar om de
zelfde tijd zag het er somber uit, ik bedoel dan niet het weer maar voor de Ratelaar. Gelukkig hadden
we eind januari 2008 een gezamenlijke vergadering van de Buurtbelangen en de verenigingen, die
een keer per jaar gehouden wordt. We hebben het punt Ratelaar aangekaart en
gevraagd wat willen we met de Ratelaar. Iedereen was van mening dat de Ratelaar moest blijven
uitkomen. We hebben toen ook afgesproken dat dan ook alle vereniging maandelijks kopij moeten
aanleveren. Er werd die avond nog een redacteur (Gerjan Rensink) benoemd en enkele mensen die
verder de zaken op een rijtje moesten gaan zetten (zie alle namen bij de redactiepagina). Deze groep
mensen is goed aan het werk gegaan en nog steeds. Een keer per maand komt men bij elkaar om de
zaken door te nemen en te bespreken, hoe kunnen we de Ratelaar nog beter en mooier maken. De
advertenties worden steeds beter, maar de redactie is natuurlijk afhankelijk hoe de advertenties
worden aangeleverd. We hebben afgelopen jaar kunnen zien en kunnen lezen wat er allemaal in
Beemte-Broekland gebeurd en wat er allemaal te doen is. Als bestuur proberen we ook iedere
Ratelaar wat te schrijven wat actueel is, of zaken die door de gemeente wordt aangedragen.
De Ratelaar is nieuws voor de inwoners van Beemte-Broekland! Laten we met ons alle proberen de
Ratelaar zo mooi te maken, dat u niet kunt wachten dat de volgende Ratelaar uitkomt. Heeft u
nieuws stuur het naar het redactieadres.
Als bestuur gaan we de goede kant op. Afgelopen jaar zijn we er in geslaagd om maandelijks te
vergaderen, dit was helaas vorig jaar niet zo. We proberen zoveel mogelijk de zaken die besproken
moeten worden te behandelen en daar waar nodig actie onder nemen. Dit zijn vooral zaken naar de
gemeente Apeldoorn. Wij willen wel meer zaken op pakken maar dan zullen er meer bestuursleden
moeten komen. De meeste bestuursleden hebben nog een baan + nog andere bestuursfuncties, werk
thuis enz. Dus willen we zaken nog betere regelen zoals: meedenken Weteringsebroek,
Oost Veluweweg, het LOG, vliegveld Teuge, overleg met diverse commissies van de Gemeente
Apeldoorn enz. Meld u aan bij het bestuur en draai eerst maar eens enkele bestuursvergaderingen
mee, om te kijken of dit iets voor u is en of het klikt met de bestuursleden.
Eind februari begin maart is weer de jaarlijkse ledenvergadering, kom naar deze vergadering toe. Hoe
groter de opkomst, hoe meer we van elkaar kunnen leren en voor het bestuur is het uiteraard ook
leuk als de opkomst groot is.
Ik wens u allen prettige feestdagen en een goede jaar wisseling toe en goede gezondheid.
Joop Achterkamp
Interim voorzitter

Het volgende: Afgelopen maanden is het tunneltje (zuidbroeksweg) die onder de Oost Veluweweg
doorloopt
afgesloten geweest om het tunneltje te verlengen, dit heeft te maken met de verbreeding van de
OostVeluweweg.
Het tunneltje gaat weer open maar niet meer voor gemotoriseerd verkeer.
Op de jaarvergadering februari van de Buurtbelangen is daar al over gesproken en door de aanwezige
leden mee in gestemd. Ook heeft het in de krant gestaan. Er komen paaltjes te staan waar wel fietser
en wandelaars door kunnen.
Het zijn van die paaltjes waar de hulpverlening wel door kan met een speciale sleutel.
Al er meer nieuws is an de gemeente Apeldoorn zullen we dit melden.
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Arto-Edelsmeden
Workshops en Cursussen
Weteringdijk 111, Emst
In een middag of dag je eigen sieraad
ontwerpen en smeden bij
Arto-Edelsmeden.
Bij Arto-Edelsmeden kun je terecht voor:
Workshops in Edelsmeden.
Je eigen trouw/relatiering maken.
Een cursus volgen in dit mooie vak.
Onder vakkundige begeleiding van onze
edelsmid, die je op ontspannende manier
door het hele proces begeleid.
Van ontwerp tot afwerking.
Meer informatie over prijzen,
data en inschrijven:
www.arto-edelsmeden.nl
of bel naar: 06 44090748

Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
Neem hiervoor contact op met de redactie.

Nr. 2008 - December - Pagina 12

Biljartvereniging ‘Ons Huus’
Speler

Aantal
1e Per 2e Per 3e Per 4e Per
Jaar
Punten Totaal Hoogste Hoogste
wedstrijden
gemiddeld 4e Per punten Ser. 4e
Par. 4e

W. Bouwmeester

60

1,77

1,48

1,61

1,85

1,68

22X

59

14

2,75

G. Wijnbergen

60

1,54

1,51

1,39

1,46

1,48

14

58

17

2,61

E. Bellert

60

1,44

1,30

1,26

1,40

1,35

16

64X

15

2,56

A. Doppenberg

60

1,49

1,37

1,50

1,45

1,45

8

59

11

2,35

J. Broekhuis

60

1,48

1,48

1,66

1,68

1,58

18

66

12

2,78

B. Koller

60

1,40

1,25

1,39

1,35

1,35

14

44

9

1,69

A. Velthoen

60

1,53

1,62

1,61

1,45

1,55

8

68X

12

2,52

J. v. d. Heuvel

60

1,09

1,20

1,26

1,39

1,21

20x

62

9

3,15X

H. Bremer

60

1,23

1,36

1,15

1,24

1,25

12

69X

12

1,71

H. Koller

60

0,96

1,08

1,03

1,14

1,05

20x

54

9

2,19

B. Wijnbergen

60

1,03

1,01

1,06

1,10

1,05

17

56

8

1,67

H. Homan

60

1,00

1,08

0,88

0,96

0,98

11

61

10

1,74

H. Kieskamp Sr.

60

0,86

0,97

0,83

0,98

0,91

12

46

7

1,57

H. Kieskamp Jr.

60

0,90

1,02

1,00

0,90

0,96

16

77X

7

1,17

P. van Voorst

60

0,57

0,77

0,63

0,79

0,69

8

41

8

1,93X

L. Veldhuis

60

0,97

0,95

0,81

0,95

0,92

24x

76

8

1,82X

De vier afdelings kampioenen zijn: E. Bellert (64 punten), A. Velthoen (68 punten), H. Bremer (69
punten), H. Kieskamp Jr. (77 punten), en L. Veldhuis als verdediger.
De kampioenen van de vierde periode: W. Bouwmeester (22 punten), J. v.d. Heuvel (20 punten),
H.Koller (20 punten), L. Veldhuis (24 punten).
Het gemiddelde in de vierde periode is verdubbeld door: J. v.d. Heuvel (3,15), H. Koller (2,19), P. van
Voorst (1,93), L. Veldhuis (1,82).
Door promotie/degradatie wordt de groepsindeling voor het jaar 2009 als volgt:
Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

W. Bouwmeester

E. Bellert

J. v.d. Heuvel

H. Kieskamp Sr.

G. Wijnbergen

A. Doppenberge

H. Koller

H. Kieskamp Jr.

J. Broekhuis

B. Koller

B. Wijnbergen

P. van Voorst

A. Velthoen

H. Bremer

H. Homan

L. Veldhuis

Algemeen kampioen: A. Velthoen. Gefeliciteerd!
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PCBS ‘Beemte’
Jubileumcommisie
Over anderhalf jaar, in mei 2010 bestaat PCBS Beemte maar liefst 100 jaar!
Uiteraard willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De Jubileumwerkgroep is bezig zich te oriënteren.
Zo zijn er o.a. plannen voor een reünie en een fotoboek.
Reünie
Om een idee te krijgen over het totale aantal oud-leerlingen, en om de oud-leerlingen te zijner tijd te
kunnen uitnodigen, hebben we adressen van hen nodig.
Daarom zijn we op zoek naar namen en adressen van oud-leerlingen.
Misschien weet u waar ‘Truus’ naar toe verhuisd is? Of Barend? Of…..
We willen een zo compleet mogelijk overzicht maken van de oud-leerlingen.
Fotoboek
Heeft u nog foto’s, krantenknipsels, rapporten, briefjes e.d. van lang geleden?
Bijvoorbeeld van de oude school, of van een klas in 1938?
Dan horen we dat graag van u.
U kunt hiervoor contact opnemen met Renate Nieuwenhuis-van de Put.
Telelefoonnummer: 0578-560189 of 06-23069043
E-mail entraction@hetnet.nl
En natuurlijk ook bij de leerkrachten van de school.
055-53121377
Met vriendelijke groet,
De Jubileumcommissie PCBS ‘Beemte’
Ingrid Lieferink
Renate van de Put
Mariet Spikker (leerkracht)
Freke Keurhorst (leerkracht)
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PCBS ‘Beemte’
De school staat weer bol met activiteiten rondom sinterklaas en kerst. Sinterklaas komt ons ook dit
jaar weer een bezoek brengen. Alle kinderen gaan ’s middags iets leuks doen voor de sint en zijn
pietbazen. In de ochtend doen we in alle groepen iets gezelligs en misschien komt er nog wel even
een piet langs?? Het sinterklaas journaal wordt al goed bekeken door de kinderen van school.
Misschien heeft u gezien dat de ballonnen buiten de school hangen voor zwarte piet! Op 4 december
gaan we met groep 3 t/m 8 naar de ASK voorstelling in het Orpheus. Deze keer gaat de ASK
voorstelling over “De souffleur”.

Na het spannende sinterklaas gebeuren gaan we al weer beginnen met de kerst. Op dinsdag 9 en
woensdag 10 december gaan we met veel ouders, kinderen en het team kerstbakjes en graftakken
maken. De kinderen van groep 6, 7 en 8 komen weer langs de deur om ze te verkopen.
Op donderdagavond 18 december is het kerstfeest in de kerk. Alle kinderen dragen hun steentje bij
aan deze dienst d.m.v zingen, een gebed of een spel.
Namens het team wensen wij u alvast hele goede en fijne kerstdagen en een goed en gezond 2009!
Team PCBS ‘Beemte’
Robert van Woudenberg
Helma Hendriks
Groep 1 & 2
Dit hebben wij de afgelopen periode gedaan:

Het is herfst!! Heerlijk in de bladeren rollen…….

Notentaart maken, mhmm lekker!
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Majorette vereniging
Hallo allemaal,
Naar de zomervakantie zijn de meiden van twirl-majorette vereniging de Vecht, nog een paar
keer op wedstrijd geweest. Er werden daar weer heel wat prijzen binnen gesleept.
Het was een succesvol seizoen. Meerdere meiden hebben deel genomen aan de
bondskampioenschappen twirl of majorette in Elburg. Een aantal van hen mogen zelfs deelnemen aan
de Nederlandse kampioenschappen. Dit is al een grote prestatie opzich!
Tussen de wedstrijden door hebben we op 16 november onze jaarlijkse demonstratie middag
gehouden in sporthal de koekoek in Vaassen. Daar hebben familie en vrienden kunnen zien wat de
meiden nou eigenlijk voor sport doen. Alle meiden hebben zich van hun beste kant aan het publiek
laten zien, door hun shows geweldig te presenteren. Als alle kampioenschappen achter de rug zijn,
zullen we weer met frisse moed beginnen aan ons volgende seizoen twirl en majorette. Ondertussen
zullen we met zijn allen hard trainen, zo dat het volgende seizoen weer net zo succesvol wordt als dit
seizoen.
We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.
Wilt u meer weten over onze vereniging kijk dan eens op onze site:
www.twimadevecht.come2me.nl of bel: 055-3232099
Veel groeten namens de majorette vereniging de Vecht,
Lieke Overvelde
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‘De Bleekerij’
Dit keer geen belevenissen.
Behalve dat het containerkuikentje een haantje
bleek te zijn en we nu voor 2 haantjes een tehuis
zoeken….
Ik vond nog een oud gedichtje van Huub Oosterhuis,
van zeker 40 jaar geleden dat nog steeds van deze
tijd is.
Fijne kerst!

D e B leekerij
Jezus van Nazareth
Hij was een mens als wij
want hij is dood gegaan
hij is een naam
ze zeggen dat hij leeft er zijn er die dat zeggen,
dat hij voor hen leeft.
Dat hij hen vrij maakt
om lief en leed te zijn
dat hij hen gaande houdt
dat hij de weg
dat hij hun waarheid is
hun eigen toekomst.
hij is een woord
zolang er mensen zijn
in deze wereldstad
van harde feiten
dichtbij en ver
in alle woorden
een mens van vrede
die de dood verduurt.
Als er een god is, god
als jij bestaanbaar bent,
dan ben jij hem,
voor mij, dan is hij jou.
dan blijf ik in zijn buurt.
dat moet genoeg zijn.
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PCBS ‘Beemte’

- Groen oproep

Op woensdag 10 december a.s. maken wij met de kinderen op school weer kerstbakjes.
Deze willen wij zoals voorgaande jaren huis aan huis gaan verkopen.
De kinderen komen tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij U aan de deur.
De prijs van een kerstbakjes is € 6,-.
Met de opbrengst hopen wij ook het komende jaar, de kinderen weer wat extra’s te kunnen geven.
Om de kerstbakjes te kunnen maken hebben wij nog “GROEN” nodig. Wie kan ons daaraan helpen?
Heeft U voor ons nog coniferen, hulst en/of ander mooi groen, meldt het dan bij onderstaande
telefoonnummers:
Marjan van Assen - 055 5409553
Joke Buitenhuis - 055 3122026
Tinka Hendriks - 055 5413770
Ook zijn er mooie deur/graftakken te bestellen
Deze kosten € 10,- per stuk.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Ouderraad Beemte School

Te Koop:
Jongensfiets 24 inch.
In zeer goede staat!
Telnr. 055-3122137
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Kerstversiering maken
Waxine-roos
Van lege waxinelicht cupjes kun je een leuke roos maken waarin weer nieuwe cupjes gebrand kunnen
worden. Je hebt 15 lege cupjes nodig.
Haal eerst het restje lont eruit en eventueel de restjes kaarsvet die er nog in zitten. Heel dunne
laagjes kunnen gewoon blijven zitten. Daarna neem je een cupje en vouwt twee tegenover elkaar
liggende kanten naar elkaar toe. (Plaatje 1) Duw de ze samen in het midden en maak het cupje dan
zo plat mogelijk. Het kan met je vingers maar gaat een stuk makkelijker met bijvoorbeeld een
deegroller. Doe dit bij alle cupjes. Meestal gaan ze al vanzelf een beetje rond staan zoals op plaatje 2
te zien is. Dit is de bedoeling en kan je zo laten.
Nu neem je de lege CD met de glimmende kant boven en daar gaan we de cupjes oplijmen. Een
lijmpistool werkt hier erg goed, als de cupjes tenminste niet vettig zijn het kaarsvet. Eerst 6 stuks
netjes verdelen in de rondte. (plaatje 3) Het opplakken moet je alleen op een puntje van het cupje
doen zodat het grootste deel gewoon los blijft. Dan nog een keer 6 cupjes opplakken en deze precies
tussen al twee eerder opgeplakte cupjes plakken. Als laatste nog 3 cupjes plakken. Weer tussen twee
anderen en steeds één plek overslaan.
Als de lijm goed vast zit dan kun je de blaadjes van deze roos nog iets gaan buigen. Zodat alle
blaadjes een mooie vorm hebben. De laatste drie moeten zo staan dat een nieuw cupje er goed
tussen past.

Wollen kerstbal
Knip de wollen draadjes in stukjes van 10 tot 30 cm. Blaas de ballon een beetje op, tot een mooie
grootte en knoop het uiteinde dicht. Smeer een vettige crème op de ballon bijv. vaseline en doop een
draad geheel in de behangerslijm.
Wikkel deze draad op de ballon en herhaal dit tot de ballon goed vol zit. (Smeer niet de ballon in met
lijm en dan de draden erop, want dan zie je straks allemaal korstjes lijm als de bal gedroogd is!)
Nu het geheel goed laten drogen, wat soms wel een paar dagen kan duren.
Knip dan de ballon door bij de tuitje en als het goed is plakt de ballon niet vast aan de draadjes en
kan je hem er zo uithalen. Nu heb je een doorzichtige kerstbal gemaakt van wollen draadjes.
Tip: Je kan de bal natuurlijk ook van één kleur maken en hem bijvoorbeeld als de lijm nog nat is
bestrooien met glitters.
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Kerstversiering maken
Engeltje
Trek de omtrek van 3 rondjes. Gebruik een borrelglaasje of een kop en een schoteltje.
Op de foto zie je dikke lijnen, die knip je in. Niet verder knippen, want dan valt het hoofd en de
armen eraf! Kijk maar goed op de foto’s.
Bij A en B knip je een stukje in en die vouw je naar elkaar toe en dan schuif je ze in elkaar.
Hoofdje een beetje rechtop en armpjes naar voren en je hebt een engeltje. Natuurlijk kan je er haar
op plakken, oogjes, een neus en een mond. En verder net zo mooi versieren als je maar wilt!
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Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
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Oude krantenknipsels
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Uit de oude doos
Wienter
De lampe geet ’s aôvends al weer vrög an in disse tied veur de kasdaag’n. Toch hef dat ok weer zien
gezellige kante zo kot naô Sunterklaôs. Knus bie de waarme kachel wach’n tot naô de kasdaag’n de
daag’n weer wat langer wod. En haôpe wie“j” met mekare ok niet dat dur is weer un dikke laôge ies
op ’t kenaal kump? Dat ut is weer goed wienter wod, net as in mien schooltied. As dan ’t kenaal un
tiedjen dichte zat kreeg’n wie”j” vake vriej van schoele, want as de turf en de kool’n op waar’n
stuur’n de meester ons naôr huus. Dat leek ons bes, ok al mosse wiej dan thuus hölties hakk’n. Noe
is de tied anders, wienters bint dur haôs niet meer, mar toch haôp ik dat de kienders die de leste tied
geboor’n bint op de Beemte de iezers ok nog is onder kunt doen as dur is weer un echte wienter
kump. Ik wille ofsluut’n met un veur disse tied ‘e schreev’n gedich van Hermen Bomhof waôrin ik un
paar dinge an e pas hebbe en ’t geheel umme ‘e zet hebbe in ’t dialect.
Fijne kasdaag’n en veule geluk in ’t nieje jaôr,
Aôrnd

Old en Nie”j”
De betraônde wimpers bint de dennetwieg’n.
De kolde nevels doet de hemel dicht.
‘t Kaslied verwei”j”n en de klokk’n zwieg’n.
Rondumme Gods Zoon verbleekte ’t straolend licht.
’t Woord vrög van ons geleuf as dat van kind’ren,
mar wat ons ontbrak was de verwondering
en dat tekort bleef ’t hunk’rend hart verhind’ren
open te gaôn eer ’t kaslich onderging.
Un jongen in zien bluuj werd neer ‘e schoot’n
die in Afghanistan zien waark had
en aôveral werd bloed vergoot’n.
Met ’t vredesfeest was grauw de haat op ’t pad.
Wat bleek ’t ons zwaôr mekanders last te draag’n
al kenne wie”j” zelfs kernsplietenergie.
Ons leev’n bleef un deur de daag’n jaag’n
wied vot, was de stille harmonie.
’t Jaôr is haôs rond. De tied voegt enk’le kraal’n
an ’t snoer nog toe véúr ze de keten sluut.
O, Heer laôt op ons heuf oe zeeg’n daal’n.
Al fale wie”j”, wie”j”mott’n toch veuruut.
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Oud & Nieuw

- tips voor huisdieren

Oud & Nieuw een ramp voor huisdieren
Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Je kunt er voor of tegen zijn, maar laten we niet de illusie
hebben dat deze traditie binnen enkele jaren zal verdwijnen.
Voor onze huisdieren, met name dan honden en katten, is het vuurwerk, dat rond de jaarwisseling
wordt afgestoken een kleine ramp.
Hoewel ook katten hinder ondervinden, zullen we het probleem in dit
kader beperken tot honden. De ene hond is natuurlijk de andere niet!
De laatste dagen van het jaar merk je dat honden vaak schrikken van vuurwerk, dat voor de echte
jaarwisseling al wordt afgestoken. Sommige wennen eraan en het doet ze weinig meer na verloop
van tijd. Andere lijken na elke volgende knal juist steeds meer in paniek te raken.
Hoe kun je nou het beste omgaan met deze situatie? Wat voor de hand ligt, maar meestal niet werkt,
is om de hond uitgebreid te gaan troosten. De hondenlogica zit nu eenmaal anders in elkaar dan de
mensenlogica en de hond kan dit troosten makkelijk opvatten als beloning voor z’n gedrag. Meestal
werkt het nog het beste als je ervoor zorgt, dat er een vertrouwd iemand in de buurt is, bij wie de
hond zich veilig voelt.
Op oudejaarsavond is het verstandig om de hond uiterlijk 11 uur uit te laten. Sluit de hond tegen 12
uur niet op in een badkamer of een andere isoleercel. De paniek wordt alleen maar groter. Zorg er
wel voor dat na middernacht, als u zelf naar het vuurwerk kijkt en de buren een gelukkig nieuwjaar
wenst, geen buitendeuren open staan, waaruit de hond kan ontsnappen!
Kalmeringsmiddelen zijn soms nodig om de jaarwisseling voor de hond dragelijk te houden.
U kunt zo’n middel bij uw dierenarts krijgen en hij of zij is ook de aangewezen persoon om u in dit
verband individueel advies te geven en u te informeren over de werking en bijwerkingen.
U kunt zo’n middel bij uw dierenarts krijgen en hij of zij is ook de aangewezen persoon om u in dit
verband individueel advies te geven en u te informeren over de werking en bijwerkingen.

Neem eens een kijkje op www.brandweer-beemte.nl voor brandpreventietips!
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Recept - Stoofpot
Stoofpot van kalfsvlees en pompoen

Ingrediënten
- 500 gram pompoen
- 500 gram kalfsbraadlappen in stukjes
- 1 eetlepel paprikapoeder
- 1 theelepel kaneel
- 3 eetlepels olijfolie
- 2 teentjes knoflook
- 2 uien gesneden
- 1 rode paprika
- 1 eetlepel oregano
- 200 ml. vleesbouillon

Bereiding:
Vlees inwrijven met zout, peper, paprikapoeder en kaneel. Verhit de olie en bak het vlees hierin bruin.
Ui, paprika en knoflook zachtjes meebakken. Na 5 minuten oregano, bouillon toevoegen. Stoven op zacht
vuur ± 1 uur. Snij de pompoen in schijven, verwijder de pitten. Vruchtvlees in stukken snijden en aan het
vlees toevoegen. Het geheel in 20 tot 30 minuten gaar stoven.

Eet smakkelijk!

Dit recept is ingezonden door:
Jan en Mini
Dorpshuis ‘Ons Huus’ Beemte

Heeft u ook een lekker recept voor in de Ratelaar, stuur of mail dit naar de redactie!
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De redactie wenst u...

De redactie:
Gerjan Rensink
Nanda van Welie
Nelly van Eek
Marjan van Assen
Mieke van Pangaard
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