De Ratelaar
Streekblad voor Beemte Broekland

In dit nummer o.a:
•
BBvBB
•
Programma 2008 van de OVBB
•
Dorpshuisvereniging
•
PCBS ‘Beemte’ - Dolfinarium
•
Biljartvereniging ‘Ons Huus’
•
Sportvereniging DIO Beemte
•
Brandweer Beemte wilt u uitrukken naar...
•
Workshop op fietsafstand
•
Dringende oproep aan hondenbezitters
•
Uit de oude doos
•
BBQ Recepten

Nr. 2008 - Juli

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

Nr. 2008 - Juli - Pagina 2

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
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Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos en volksdansgroep

Mw. J. Uenk – Hulleman
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Algemene 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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Van de redactie
Beste lezer,
U kunt weer gaan genieten van de inmiddels 5e editie van De Ratelaar.
Door een technisch probleem is deze editie iets later uitgekomen dan gepland, ons excuus hiervoor.
In de maand augustus zult u geen Ratelaar in uw brievenbus ontvangen, deze maand slaan wij over
i.v.m. vakantie. De september editie zal behoorlijk gevuld zijn, iets om naar uit te kijken!!
Heeft u aanvulling voor de september editie, dan dient u dit aan te leveren voor 1 augustus bij
de redactie!!
Wij willen een ieder nogmaals verzoeken om voor de 15e van elke maand de kopij in te dienen bij de
redactie, of dit moet vooraf anders staan vermeld. Helaas komt het nog vaak voor dat wij zelf achter
de kopij aan moeten bellen, of dat de kopij te laat wordt ingeleverd.
Makkelijke oplossing; noteer deze inleverdata in uw agenda! Alvast bedankt!
Heeft u nog; leuke tips, recepten stuur deze in bij de redactie!
Ook zijn verhalen/gebeurtenissen van vroeger uit de Beemte voor de pagina ‘uit de oude doos’ erg
welkom!
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons!
Wij wensen iedereen een goede, gezellige en veilige vakantie!
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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BBvBB

Buurt
Buurt-Belangen Vereniging Beemte
Beemte-Broekland

Beste inwoners van Beemte Broekland,
Het college van burgemeester en wethouders en het managementteam van de gemeente Apeldoorn
bezoeken ieder jaar enkele Apeldoornse wijken of dorpen. Dit om in contact te blijven met hetgeen er
leeft onder de mensen.
Op woensdag 8 oktober is in de middaguren een dergelijk bezoek gepland voor Beemte Broekland en
Wenum Wiesel.
Het bestuur van de BBvBB zal de gemeente-delegatie ontvangen en met hen in gesprek gaan over
het reilen en zeilen in Beemte Broekland.
Het bestuur zou graag van de inwoners van Beemte Broekland willen vernemen of zij speciale
onderwerpen hebben die zij graag onder de aandacht van het College van B&W zou willen laten
brengen. Mocht dit het geval zijn dan nodigt het bestuur u graag uit dit schriftelijk of mondeling aan
het bestuur ter kennis te brengen.
In afwachting van uw reactie.
Het bestuur

Triënnale
Op 11 juni heeft koningin Beatrix het startsein voor de Triënnale gegeven. Dit 100 dagen durend
evenement staat in het teken van cultuur, tuin en landschap Er is veel te doen voor alle bewoners
van Apeldoorn. Als bewoner kunt u zelf ook meedoen aan dit groene feest door een Premie op groen
aan te vragen of mee te doen aan de Triënnaleprijs. Samen met de woningcorporaties, de stichting
Wisselwerk en de gemeente Apeldoorn kunt u ons helpen Apeldoorn verder in te kleuren.
De honderd-en-één ideeën die er leven willen wij graag samen met u realiseren. Wij nodigen u dan
ook van harte uit om actief deel te nemen aan dit festijn.
Pluk de Triënnaleprijs
Wij dagen u en uw buurtgenoten uit om uw directe
leefomgeving groener en kleurrijker te maken. Samen kunt
u elk willekeurig idee voordragen. Het ontwerp moet
volgens u en uw buurtbewoners een zichtbare, blijvende
verbetering opleveren. Het leukste, origineelste of
creatiefste idee wint de Triënnaleprijs: dit ontwerp zullen
we samen met u uitvoeren. Hiervoor is € 20.000, beschikbaar. Kijk voor meer informatie op onze site
www.triënnale.nl onder stadsprogramma.
Voor elk idee een Premie op Groen
Of wilt u van uw straat liever een bloemenparade maken, een kleurrijke ontmoetingsplek of langs
iedere schuur stokrozen planten? Ook deze tijdelijke initiatieven die het straatbeeld in uw omgeving
kleurrijker maken of het buurtgevoel versterken, willen wij graag met u realiseren.
Door maximaal € 1.000, - bij te dragen aan de kosten. Voor de Premie op Groen geldt: op=op.
Dus doe mee en kijk voor meer informatie op onze site www.triennale.nl onder stadsprogramma.
Helpdesk
Wilt u meer informatie over het bovenstaande programma: raadpleeg dan de Triënnale-helpdesk
via doemee@apeldoorn.nl of 055 580 2400.
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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
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Programma 2008 OVBB
Oranjevereniging Beemte Broekland
8-9 en 10 augustus
Programma 2008
Vrijdag 8 augustus
14.00 uur
20.00 uur
01.00 uur

Opening met het Wilhelmus - Seniorenmiddag
Feestavond met Mooi Wark
Einde feestavond

Zaterdag 9 augustus
09.00
10.00
14.30
20.00
01.00

uur
uur
uur
uur
uur

Ontbijt in de tent
Start optocht
Kinderspelen, aansluitend ballonnen wedstrijd
Feestavond Q5 (Lime)
Einde feestavond

Zondag 10 augustus
13.30 uur
20.00 uur
01.00 uur

Zeskamp
Feestavond met Hooked on Red
Einde feestavond

Alle dagen kermis met vele attracties!!
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Dorpshuisvereniging
Beste buurtbewoners,
Soms kunnen ontwikkelingen snel gaan. Dachten we vorige maand nog het beheer van het dorpshuis
met John goed geregeld te hebben. Door omstandigheden moesten wij de samenwerking beëindigen
en is er op dit moment geen vaste beheerder. Voor onze vereniging een hele teleurstelling, omdat er
juist rust was gekomen. Daardoor konden wij onze aandacht besteden aan nieuwe activiteiten.
Nu zijn we weer terug bij af en moeten wij ons op de basis richten.
De komende maanden gaan we als bestuur het beheer van het dorpshuis regelen. Dat houdt in dat
wij de reserveringen en afspraken op gaan pakken. De openingstijden hebben wij gedurende de
zomermaanden moeten inperken. Hierdoor kunnen wij de vaste activiteiten en reserveringen in het
dorpshuis gedurende de komende maanden op een goede wijze voortzetten.
Vanaf 1 september begint een nieuw beheerderechtpaar in het dorpshuis. Het is een echtpaar uit
Apeldoorn met veel ervaring in de horeca en het verenigingsleven. Voor de volleyballers onder ons
zijn zij het bekende gezichten. Met hen gaan wij de komende tijd plannen maken om een mooi
programma op te zetten.
Wij zijn erg content met de komst van dit echtpaar naar het dorpshuis. Zij hebben mooie plannen
met het dorpshuis. Wij hopen u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren over deze plannen.
Tenslotte wensen wij iedereen een goede zomer(vakantie) toe en hopen u in het nieuwe seizoen weer
aan te treffen in het dorpshuis.
Namens de dorpshuisvereniging,
Richard Smallegoor

-->

Hond vermist

<--

Sinds 24-06-2008 een Maltezer leeuwtje.
Naam: Loek.
Kleur: abrikoos.
Eigenaar: E. Timmer - 06-46200940.
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PCBS ‘Beemte’ - Dolfinarium
Wij zijn met schoolreisje naar het dolfinarium geweest. We hadden een super de luxe dubbeldekker
bus. We moesten dus heel netjes onze snoepjes opeten! Want kruimelen mocht niet. Er waren nog
meer scholen in het dolfinarium. Je kreeg een plattegrond met de shows en de tijden op de
achterkant. Er waren heel veel shows. Je kon er roggen aaien en kleine haaien. Er was ook nog een
hele dikke zeehond in het park met allemaal wat kleinere zeehonden om zich heen. Ze hadden er een
dolfijnen show en een zeehonden show en een walrussen show en er werd informatie gegeven over
de roggen en de kleine haaien. Er waren ook veel speeltuinen en achter een van de speeltuinen was
een zee met allemaal zwanen en eenden. Sommige mussen waren heel tam in het park. We kregen
ook nog patat met een flesje extran en als toetje een ijsje op het laatst. Je kon er ook nog een
souveniertje kopen en je kreeg ook nog een sleutelhanger met een walrus erop. En toen gingen we
weer in de luxe bus weg.
Groetjes,
Lisanne Femke en Priscilla
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Biljartvereniging ‘Ons Huus’
Speler

Aantal
wedstrijden

Gem. Gem. Beh. Punten
1P
2P
2e Per.

Totaal
punten

Hoogste
serie

Hoogste
partij

Tem-car.
3e Per.

W. Bouwmeester

30

1,77

1,48

11

22

12

2.41

53

G. Wijnbergen

30

1,54

1,51

17

32

11

2.76

50

E. Bellert

30

1,44

1,30

16

34

10

1,74

44

A. Doppenberg

30

1,49

1,37

16

32

11

2,76

47

J. Broekhuis

30

1,48

1,48

14

30

10

1,88

47

B. Koller

30

1,40

1,25

10

18

12

2,61

44

A. Velthoen

30

1,53

1.62

22

46

11

2,24

50

J. v. d Heuvel

30

1,09

1,20

14

26

10

1,95

38

H. Bremer

30

1,23

1,36

21

45

12

2,19

44

H. Koller

30

0,96

1,08

14

21

9

1,59

35

B. Wijnbergen

30

1,03

1,01

11

22

8

1,52

35

H. Homan

30

1,00

1,08

14

32

9

1,5

35

H. Kieskamp Sr.

30

0,86

0,97

12

21

8

1,5

33

H. Kieskamp Jr.

30

0,90

1,02

19

37

10

1,83

33

P. van Voorst

30

0,57

0,77

12

24

7

1,79

27

L. Veldhuis

30

0,97

0,95

17

38

10

1,27

33

De periode kampioenen zijn:
•
•
•
•

Groep
Groep
Groep
Groep

A: G. Wijnbergen - 17 punten
B: A. Velthoen - 22 punten
C: H. Bremer - 21 punten
D: H. Kieskamp Jr. - 19 punten

Het gemiddelde in deze periode is verdubbeld door: H. Kieskamp Jr. en P. van Voorst
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Brandweer Beemte
Brandweer Beemte wilt u uitrukken naar...
Waar is het korps Beemte de afgelopen maand juni naar toe uitgerukt? Op deze pagina een klein
overzicht van de meldingen. Inmiddels staat de uitruk teller totaal op 110 uitrukken.

Datum Tijd

Melding

Adres

Naderbericht

28-06

15.56 RBA: Getronics Pinkroccade

Fauststraat 1

Loos alarm, wederom storing in de installatie oorzaak.

28-06

12.36 RBA: Getronics Pinkroccade

Fauststraat 1

Loos alarm, storing in de installatie oorzaak.

25-06

14.59 RBA: Het Loo Erf

Waldeck-Pyrmontstraat 31

Loos alarm, perongeluk melder ingedrukt.

25-06

10.03 RBA: Veriplast Holland BV

Prinsenweide 69

Sprinkleralarm. Loos alarm, storing oorzaak alarm.

23-06

08.22 RBA: Winkelcentrum Anklaar

Operaplein 2

Prullenbak in de brand. Door personeel geblust.

22-06

16.17 Buitenbrand

Laan van Zevenhuizen

Kleine brand. Struiken in de brand.

22-06

06.26 Woningbrand

Parelvisserstraat 90

Flat: Condor. Middelbrand. 2 Slachtoffers.

20-06

19.12 Dierenhulp (soort dier: vogel)

Socratesstraat 64

Vogel in de afzuigkap van een woning...

19-06

11.14 Buitenbrand Ruigte/Struiken

Laan van Zevenhuizen

Kleine brand. Bij aankomst al uit.

16-06

19.07 RBA: W.Z.C Rotonda

Schorpioenstraat 125

Loos alarm, eten koken oorzaak van de melding.

15-06

18.46 H.V: Liftincident

Aristotelesstraat

Flat: Ceder. 1 Persoon opgesloten in de lift.

14-06

14.20 Woningbrand

Schopenhauerstraat 73

Rijtjeswoning. Heftige zolderbrand. Middelbrand.

12-06

03.28 Binnenbrand Bedrijf/Industrie

Lage Brink 27

Koch Houtcontructies. Kleine brand bij een machine.

07-06

02.39 RBA: Casa Bonita

Anklaarseweg 91

Loos alarm, oorzaak van de melding onbekend.

05-06

00.45 RBA: Casa Bonita

Anklaarseweg 91

Loos alarm, oorzaak van de melding onbekend.

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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Sportvereniging DIO Beemte
Het seizoen zit er bij het schrijven van dit stukje alweer bijna op.
De volleyballers hebben met succes de competitie beëindigd. Heren 1 heeft
zich netjes gehandhaafd in de 2e klasse. Het mix team Heren 2 heeft zich
zeer goed in de top van de 3e klasse gespeeld. Het mix team Heren 3 heeft
het prima gedaan in de 4e klasse. De recreanten hebben het goed gedaan
in hun recreanten competitie.
Tot onze grote spijt hebben een aantal leden uit deze teams aangegeven
te stoppen.
We hopen dat er nieuwe aanmeldingen komen voor zowel de Dames als Heren!
Jeugd volleybal
Na meerdere oproepen is in februari 2007 een jeugdteam van Dio van start gegaan. De afgelopen
maanden hebben ze als Meisjes C1 competitie gespeeld. Dit hebben ze prima gedaan. Zeker gezien
het feit dat ze pas een paar maanden hebben gevolleybald.
Trainer / -ster gymjeugd
De gymgroepen op de maandag staan momenteel onder de geweldige leiding van Evelien Oolman.
Zij heeft echter vanwege zwangerschap aangegeven te willen stoppen. We zoeken dus met enige
spoed vervanging met ingang van 1 september. Kent u iemand of kunt u dit zelf…meld u aan!
Leden gezocht
Dio Beemte is geen hele grote vereniging. Ook wij zien het aantal leden langzaam iets dalen.
Vooral bij de Total Body Workout en de volleybal teams is dit te zien.
Daarom via deze weg een oproep aan alle sportieve lezers…interesse in competitie of
recreatief volleybal? Zin in een stuk aerobic training of conditietraining? Kom gerust langs.
Kennismakingstrainingen zijn een maand lang altijd gratis!!
Einde seizoen
Op vrijdag 11 juli stoppen we met alle trainingen en we starten weer op maandag 1 september.
Met sportieve groet,
Jeroen Voges
Voorzitter Dio Beemte

Dio Beemte is een kleine, maar erg gezellige sportvereniging.
In dorpshuis “Ons Huus” wordt getraind en na afloop een
drankje (en / of hapje) genuttigd bij de bar.
Dio Beemte staat ook bekend om de zeer lage contributiekosten. Maar vooral om haar jaarlijkse MBDW volleybaltoernooi.
Dio Beemte is op zoek naar leden. In alle leeftijdscategorien is
er een sport bij Dio Beemte.
Zin om een keer mee te doen? Kom naar een training!
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Workshop op fietsafstand
Alle Beemtenaren zijn er vaak langs gekomen: het atelier en de werkplaats van Rein de Groot aan de
Beemterweg 44 (ingang aan de Vellertweg).
Maar wie is er wel eens binnen geweest om een kijkje te nemen?
Dat is zeker de moeite waard en Rein geeft graag uitleg.
Je krijgt hier prima de gelegenheid voor tijdens het Rondje Beemte op 2 augustus.
Rein de Groot geeft ook diverse cursussen en workshops.
Glas in lood
Zo is er een cursus glas in lood waar je in 5 avonden/dagdelen een eenvoudig raam leert maken
(beginners) tot kerkramen (gevorderden).
De kosten van de beginnerscursussen zijn € 98,- tot € 122,- inclusief materiaal en thee of koffie.
Brandschilderen
Bij brandschilderen doe je door poeders op te brengen, die onder hoge temperaturen in het glas
gebrand worden. Er wordt een cursus brandschilderen gegeven van 2 dagen, die € 120,- inclusief materiaal, lunch en thee/koffie.
Fusing
Fusing is een techniek waarin glas wordt versmolten en waarin kleuren bij elkaar komen en
vervormen. Zo kan je o.a. een prachtige schaal maken.
De cursus duurt 5 avonden/dagdelen en kost € 195,- inclusief materiaal, thee/koffie.
Tiffany
De cursus Tiffany duurt 5 avonden/dagdelen; hierin wordt een deel van de techniek geleerd.
Tiffany is glas gezet in koperfolie en daarna afgesoldeerd. U kent vast wel de lampen van Tiffany.
Afhankelijk van wat men wil/kan is in overleg veel mogelijk. Ook een workshop.
De cursus kost € 98,- .
Glas beads
In de workshop Glas Beads maak je zelf unieke glazen in een gasvlam. Op een spil draait u het
smeltende glas. Door de verschillende kleuren van het Morettiglas krijgt u schitterde effecten.
De workshop is op een avond en kost € 40,Glas-en zilverklei.
In een van de vorige nummers heeft u iets kunnen lezen over zilverklei.
Rein de Groot geeft ook workshops in het verwerken van glas in zilverklei (2 avonden).
Hier is de prijs afhankelijk van de hoeveelheid materiaal dat gebruikt wordt.
Voor verdere inlichtingen, vragen of overleg kun je bellen:
Tel. 055 3121896 of e-mailen naar groo2583@planet.nl
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Dringende oproep
Dringende oproep aan hondenbezitters
Ingezonden artikel
Geachte burgers en buitenui,
Het volgende artikel kwam ik tegen
in het Voorste nieuws van de
gemeente Voorst.
Omdat ik ook om mij heen zie dat
ook hier mensen met honden los
lopen en deze wel eens in een
weiland laten om een bal of stok op
te halen vond ik het gepast om dit
artikel in de ratelaar te plaaten.
Dit is echt geen fabeltje het
gebeurd onder de koeien en voor de
boeren onder ons is het een ramp
om weer een kalf te moeten
verliezen. Het is toch een kleine
moeite om rekening te houden met
een ander. Voor boeren is het wel
hun bron van inkomsten.
Bij voorbaat dank,
een bezorgde buurtgenoot
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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

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

Nr. 2008 - Juli - Pagina 28

Oude krantenknipsels

Artikel uit het plakboek van de Fam. H. Peppelenbos.
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Uit de oude doos
De liejensweg van een reuker

An de toafel ze mien vrouwe zo veur zich hen, de buurman hef ut reuken ok of eleerd, veur dree
weekke geleen.
Heet smeet de tabak zo in de open haard, en ut hef um tot noe toe nog niet weer intereseerd.
I’j’ kunt ut wel zie an de gedie’n, de zunne zie’j weer in de kamer schien.
‘K zegge vrouwe wat wol i’j doar met zeg’n, ‘da’k de tabak ok an de kante mut leg’n. Mâr
mien deerne wi’j heb gien open haard, anders hak ut al lange of e léérd. Mâr ut mense neul mâr
stevig deur, ik wör-n ut zat dat domme gezeur. Ik z-è i’j wol-n dat ik ut reuken ok zal laot’n. Kiek is
noa de buurman hee knap hoaste uut de noad. De keerl wöd zo dikke en rond, dat kump he reukt
niet meer en dat is ongezond. Mär zo’n veertien daag’n later ut mense had weer lös eur snater. De
gedie’n bint ok weer sméérig, ik kriege ze hoaste niet meer schone. Um de veertien daag’n was’n ut
is hoaste niet te doe. Ik heur’n ut an en dagge, i’j’ heb geliek mien deerne, ik wille ut wel graag loat’n, mar de wille is der niet. Ik z’e i’j’ heb geliek mien deerne, ik heb van oe wat euleerd, ik hebbe zo
mien tabak eupak en in de w.c. eugooid. Ik trokke an ut touw en dagge och mien God doar giet mien
laatste pakkie genot deur de pot. Ik möt zeg’n ut was onmeugeluk zwoa, ik hat ut niet meer, kwamme dur niet met kloar. Hen en wê deu ut huur hen sjouw’n. Päksies vol met kougom kouw’n. Ut giet
niet goed, ik worde nog gek, Mien hele lief dat scheewt um sjek. Ik kanne noe wel baal’n, ik goa weer
gouw un päksie haal’n. Ied’re dag zo umme un paar uur, ginge ik stiekum reuk’n in de schuure. Was
u doar te kolt, ging ik noa de plee, en dan mèèr spuit’n met de spree. Mär dan wete i’j’ niet woar a’j’
de asse en de peuk’n loat, die gooi’n ik dan in de pot, tussen de brille en mien noad. Doar heb ik dan
ok goed van euleerd, reuk’n loat’n is ve’keerd. Want met peuk’n en asse langs de kante. Krie’j blore’n
an ut gat en he’j de bil’n ve’brand. Dus wat is de mooraal van dit geproat da’j niet um de vrouwe ut
reuk’n loat.
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BBQ Recepten
Hamburgers van de grill
Ingrediënten:
2 uien, 1 pond mager rundergehakt, 1 afgestreken theelepel zout, ½ theelepel peper,
2 eetlepels gecondenseerde melk of koffiemelk, 1 fles barbecuesaus (klaar gekocht).
Bereiding:
Schil en hak de uien. Kneed de gehakte ui met het gehakt, het zout, de peper en de
melk. Kneed van dit mengsel met vochtige handen koekjes ter grootte van een klein
schoteltje. Kerf met een mes ruitjes in de steaks teneinde ze zo los en sappig mogelijk
te houden. Leg de steaks voorzichtig op de grill en grill ze 5 minuten aan elke kant.
Bestrijk de steaks tijdens het grillen met barbecuesaus en geef er tenslotte ook
barbecuesaus bij. Serveer met wit brood met kruidenboter en zure zilveruitjes.

Komkommersalade met radijsjes en feta
Ingrediënten (voor 4 personen):
1 komkommer (in de lengte gehalveerd, zaadlijsten verwijderd en in dunne schijfjes),
1 bos radijsjes (in schijfjes), 3 lente-uien (gehakt), 1 el fijngehakte verse munt, sap
van 1 citroen, 4 el olijfolie extra vergine, zout en versgemalen zwarte peper, 100
gram feta (bij voorkeur Griekse of Bulgaarse), in blokjes.
Bereiding:
Meng de komkommer, radijsjes, lente-uien en een halve eetlepel munt in een schaal.
Roer een dressing van de olijfolie, het citroensap en zout en peper.
Giet het over de salade en meng het goed. Verdeel de blokjes feta gelijkmatig over de
rand van de salade en bestrooi met de resterende munt.

Eet Smakelijk!

Nr. 2008 - Juli - Pagina 33

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

Nr. 2008 - Juli - Pagina 34

Allerlei tips...
Glans met cleaner
Wrijf de buitenkant van koelkast en gastfornuis eens in met autocleaner.
Daarna spelen deze apparaten een glansrol in de keuken.
Oprecht steun voor uw boeket
Zo’n bolbuikige bloemvaas staat erg leuk, maar wanneer u er bloemen in schikt valt het resultaat bar
tegen. Probeert u de truc met de lege yoghurtbeker eens. Knip de bodem eruit en laat de plastic
koker in de buikvaas zakken. In deze vorm krijgen de bloemen meer houvast en aan de buitenkant is
van uw foefje niets te bespeuren.

Koffer als kast
Zonde om koffers leeg op te bergen. Vol of leeg nemen ze eventueel ruimte in. Bovendien raken ze
ongevuld gemakkelijker uit model. Doe er allerlei spullen in die u bijna nooit nodig heeft. Spaart een
boel kastruimte!

Lichtgevend lichtknopje
Geef de lichtschakelaar in de kinderkamer een tipje lichtgevende verf. In het donker kan uw kind dan
makkelijk het licht vinden. Er zijn natuurlijk ook kant en klare lichtgevende lichtknoppen in de handel.
Verf in de nagellakfles
Hebt u het huis aan de binnenkant een nieuw kwastje verf gegeven? Giet een klein beetje verf over in
een leeg nagellakflesje. Altijd gemakkelijk om bij de hand te hebben, als kleine beschadigingen even
bijgetipt moeten worden.

Shampoo op de kraag
Gebruik shampoo om ’n erg vette kraag van een overhemd snel schoon te krijgen.
’t Lijkt ervoor gemaakt.

Niet poetsen, tóch glimmen
Zilver poetsen is vervelend werk, maar ’t wordt best leuk als u deze methode probeert: Leg onder in
een afwasbak een vel aluminiumfolie. Strooi er een handvol zout op, vervolgens een scheut azijn en
vul de bak verder met water. Dompel het zwart aangeslagen zilver korte tijd onder en spoel het vervolgens af onder de heetwaterkraan. Meteen afdrogen. Het zilver blinkt u weer tegen.
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Puzzel – Zoek, Zoek...

Succes!!
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