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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.: 055-3121595 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
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,
Inmiddels is de 4e Ratelaar van dit jaar alweer uit!
De berichten zijn nog steeds positief, nogmaals bedankt hiervoor!
De aanvulling wordt ook goed aangeleverd, de Ratelaar krijgt een behoorlijke inhoud...
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons!
Heeft u aanvulling voor de september editie, dan dient u dit aan te leveren voor 1 augustus bij
de redactie. Deze maatregel wordt genomen omdat ook de redactie van een vakantie gaat genieten...
Nogmaals willen wij de adverteerders vragen eventuele nieuwe of betere advertenties door te geven
aan de redactie. Nieuwe adverteerders kunnen zich ook opgegeven, van harte welkom!
Wij kunnen nu niks anders meer zeggen dan; 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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Dorpshuisvereniging
Beste buurtbewoners,
Dit is de eerste keer dat de dorpshuisvereniging in de vernieuwde Ratelaar van ons laat horen. Wat
een verfrissing van ons streekblad en een aanwinst voor onze buurtschap! Het is een eer om hier een
artikel in te mogen plaatsen. De initiatiefnemers wensen wij dan ook veel steun en plezier toe bij het
uitbrengen van het buurtblad. En aan de buurtschap de uitdaging om leuke artikelen in te zenden.
Met de dorpshuisvereniging gaat het goed. Het blijven drukke tijden voor bestuur en er gebeurt veel.
Teveel om allemaal in één keer op te noemen. Dus laat ik maar gewoon wat zaken op papier zetten.
Het afgelopen maanden heeft er een beheerderwisseling plaats gevonden. Peter heeft begin dit jaar
te kennen gegeven het beheer van het dorpshuis te willen beëindigen. John heeft vanaf dat moment
het beheer op zich genomen. In korte tijd heeft hij zich weten uit te groeien tot een vertrouwd gezicht en heeft hij een brede aanhang voor zich gewonnen.
De foyer, het terras en de aanplanting zijn de afgelopen maanden sterk onder handen genomen door
het bestuur en met de hulp van vrijwilligers. Daardoor is het dorpshuis weer omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsruimte met een aantrekkelijk terras. Uit de complimenten maken wij op dat dit
door de bezoekers wordt gewaardeerd.
Dorpshuizen in het algemeen staan de laatste tijd weer wat meer in de belangstelling. In de Apeldoornse courant is het reilen en zeilen van de dorpshuizen in en rond Apeldoorn aan de orde gesteld.
Op zich een goede ontwikkeling, want een beetje politieke aandacht voor de problemen waarmee de
dorpshuizen te maken hebben is altijd goed. We hopen niet dat het alleen bij aandacht blijft, maar
dat er nu ook concrete acties of steun uit naar voren komt.
Dorpshuizen hebben nog altijd een belangrijke functie in dorpsgemeenschappen. Dat varieert van
gymzaal voor de basisscholen, Sinterklaasviering, stemlokaal, buitenschoolse opvang tot vergaderruimte voor het verenigingsleven. Omdat de meeste buurtbewoners met deze voorziening zijn opgegroeid, wordt de aanwezigheid vaak als vanzelfsprekend beschouwt.
Toch mogen wij trots zijn dat wij als kleine buurtschap een dergelijke accommodatie in het dorp in
stand weten te houden. In de huidige maatschappij zijn er oneindig veel alternatieve activiteiten
waaraan ieder zijn of haar vrije tijd kan besteden. Een dorpshuis schept een stukje binding tussen
buurtbewoners, een plaats voor ontmoeting.
Onze buurtschap is nog altijd levendig. Veel oud klasgenoten van de basisschool hebben zich toch
weer op één of andere manier in de buurtschap weten te vestigen. En dat lijkt te leiden tot een ware
babyboom in Beemte Broekland. Leuk is het dat geboortenieuws altijd enthousiast wordt ontvangen
in de buurtschap. “Weer een nieuwe loot voor het schooltje in de Beemte”. Temeer een goede reden
om de schouders te blijven zetten onder het verenigingsleven, zodat wij onze voorzieningen kunnen
doorgeven aan de kinderen.
Namens de dorpshuisvereniging,
Richard Smallegoor
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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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Verkeersmaatregelen
Hieronder treft u aan een brief van de gemeente Apeldoorn, gericht aan het bestuur van de
buurt- belangenvereniging van Beemte Broekland. De brief bevat een mededeling over de te treffen
verkeersmaatregelen die voor u van belang kunnen zijn.
Om deze reden laat het bestuur de brief in z'n geheel in de Ratelaar plaatsen. Indien u opmerkingen
heeft met betrekking tot de inhoud van de brief dan kunt u deze maken tegenover de gemeente,
nadat de verkeersbesluiten ter inzage zijn gelegd.
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Biljartvereniging ‘Ons Huus’
Spelers ‘De Keu’
Naam

Spelers ‘Ons Huus’

Tem. Gem. Beurten Behaalde Naam
Car. Car.
puten

Tem. Gem. Beurten Behaalde
Car. Car.
puten

J. Veldhuis

41

19

29

0

A. Velthoen

50

50

29

2

J. Jijsselsijk

25

14

40

0

P. v. Voorst

25

25

40

2

H. Reusken

38

22

22

0

H. Koller

33

33

22

2

J. Veldhuis

41

41

31

2

A. Doppenberg

47

34

31

0

Z. de Vries

29

29

36

2

H. Homan

35

27

36

0

B. Bouwmeester

35

35

32

2

E. Bellert

47

28

32

0

G. de Groot

53

53

32

1

G. Wijnbergen

50

50

32

1

W. Hagen

29

29

29

2

J. Broekhuis

47

36

29

0

M. v.d. Haar

33

22

28

0

B. Wijnbergen

35

35

28

2

M. v.d. Haar

33

33

39

2

L. Veldhuis

33

27

39

0

B. Bouwmeester

35

35

35

2

E. Bellert

47

36

35

0

W. Hagen

29

29

29

2

L. Veldhuis

33

23

29

0

M. v.d. Haar

33

21

27

0

B. Wijnbergen

35

35

27

2

G. de Groot

53

53

33

2

G. Wijnbergen

50

42

33

0

J. Veldhuis

41

41

32

2

A. Doppenberg

47

40

32

0

H. Reusken

38

23

30

0

H. Koller

33

33

30

2

J. Veldhuis

41

41

44

2

A. Velthoen

50

48

44

0

Z. de Vries

29

9

19

0

P. v. Voorst

25

25

19X

2

Totaal punten

21

Totaal punten

April 2008
P. van Voorst; gewonnen partij de minste beurten 19 tot heden.
Er wordt weer gespeeld de laatste twee dinsdagen van november 2008.
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‘De Bleekerij’

Al doende……
Ons tuintje in de nieuwbouwwijk was naar Beemter
begrippen niet veel groter dan een postzegel.
Maar wat waren we er blij mee!
Toen verhuisden we naar een oudere woning in
Apeldoorn-Zuid met een tuin van wel 900 meter.
De koning te rijk! Er stond een perenboom in volle
bloei en er groeide en bloeide van alles.

D e B leekerij
Ook van die schattige witte schermbloempjes: Zevenblad. Wist ik veel.
Ik heb ze laten staan en dat heb ik geweten…….
Hier in het buitengebied begin ik niet meer aan wortels uitgraven.
Ik hou het binnen de perken door het blad meteen af te plukken.
Hier zijn er weer andere dingen: hazen, konijnen, mollen en muizen.
En zo blijf je lekker buiten bezig….Heerlijk!

Ik kan nog informatie gebruiken over ‘De Bleekerij’.
Ik ben wel wat wijzer geworden: zo schijnt er een kolk geweest te zijn.
Ongeveer bij het kleine schuurtje bij Van Assen.
Wie er meer weet: bellen naar 06-24979300 of mailen naar miekvdpangaard@orange.nl.
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Workshop op fietsafstand
Vlakbij, aan de Oude Zwolseweg, ligt het kleinste beeldentuintje van Nederland.
Hier vind je Barb’s Beeldentuin-Atelier-Galerie van Barbara Pijnappel.
Barbara is in 1987 begonnen met het maken van beelden en anderhalf jaar later met schilderen.
Zij deed bij diverse beeldhouwers ervaring op en volgde allerlei opleidingen in binnen en buitenland.
Haar beelden worden gemaakt van steen en van brons.
Barbara heeft inmiddels vele exposities en opdrachten gehad.
De meeste Beemtenaren zijn wel eens langs het beeldentuintje gefietst en hebben misschien ook wel
eens de beelden en schilderijen in het atelier-gallerie bekeken.
Wie dit nooit heeft gedaan: Barb’s beeldentuin-atelier-gallerie is ook met het Rondje Beemte op
2 augustus 2008 open van 11.00 - 17.00 uur. Tevens is zij deelnemer aan de tuinenfietsroute van de
Triennale op de zondagmiddagen 5 juni t/m 28 september 2008 van 13.00 - 17.00 uur.
Barbara geeft ook workshops speksteen bewerken op de zaterdagmiddag.
Andere dagen zijn mogelijk op afspraak.
Omdat de ruimte beperkt kunnen maximaal 8 mensen per workshop deelnemen.
De workshops duren van 13.00 - 16.30 uur en kosten € 35,- per middag inclusief gebruik van ereedschap, koffie of thee, maar exclusief steen.
De prijs van een steen is afhankelijk van de grootte en varieert van € 2,- tot € 20,-.
Er wordt buiten gewerkt behalve als het regent.
Tijdens de workshop wordt een niet zo groot stuk speksteen gebruikt, zodat een beeldje helemaal
afgemaakt kan worden. Daarbij wordt het proces van bewerken doorlopen, maar tevens wordt wat
geleerd over ruimtelijke vormgeving.
Speksteen is een zachte steensoort en voelt wat vettig aan. Vandaar de naam (ook wel zeepsteen
genoemd).
In iedere steen zit eigenlijk al een beeldje, de kunst is om het er uit te halen.
Lijkt dat je moeilijk: volgens Barbara moet je het gewoon doen (=durven)!
Op de site www.barbsgallerie.com vind je nog veel meer informatie.
O.a. over bedrijfsworkshops en kan je allerlei foto’s van Barbara ’s werk bekijken.
Ook zijn er de data van workshops in juni, juli en augustus te vinden en hoe je je kan aanmelden.
Je kan ook mailen: art-barb@planet.nl
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Uit de oude doos
’t Spiegeltie
D’r was eens heel, heel lange èleej’n ,
een boertien, wàrkzaam en tevreej’n.
Hee was al zowat zestig joar,
en zàt al wat schroal in zien hoar.
Aan riekdom wasse niet ewend,
een spiegel bieveurbeeld hatte nooit èkend.
Mà toent een keer an ’t spitn was,
vonte een orig stusie glas.
’t Zàt onder ’t smeer en onder ’t zand,
en hee nam ’t in zien vereelte hand.
Hee vèèg’n ’t an zien broekspiepe af,
keek eff’n en stond toen paf.
Mien va, zèète, wel sapperloot.
Màr die is toch al joaren dood.
Kopschuddend stakke ’t glas in zien zak,
en bekeek ’t thuus nog ’s op zien gemak.
Mien va, och die goeie man,
hee is ’t want hee kik mien an.
Ieder keer as’t in de hande hàd,
dache, ’t is toch wel heel apàrt.
Mar toen ginne an ’t overlegg’n
wat of zien vrouwe d’r wel van zel zegg’n.
Zee was ààrg bazig, zien Wullemien.
En zol ‘m wel uutlach’n misschien.
En umdatte doar bange veur was
stopp’n dat stuksie onder zien matras.
Màr steeds gonke doar weer heer
mien va, zèète dan iedere keer.
Dit wekk’n echter argwaan bie zien vrouw
die er ’t fijne van weet’n wou.
En toente is een keer de deure uut was,
zoch ze en vond ’t kleine stuksie glas.
Zee drei’n ’t umme en umme en keek,
en raak’n toen hillemoal van streek.
Zie noe wel, ik wisse ’t al wel.
D’r is hier een ander in ’t spel.
Mien kèèrl, hee hef gien hàrte in zien lief.
Mar, hoe kumpe toch an zon lelijk wief!
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Rondje Beemte 2008
Op zaterdag 2-8-2008 wordt na het succes van 2006 opnieuw een Rondje Beemte,
van hobby tot kunst georganiseerd van 11.00 tot 17.00 uur.
Er hebben zich al voldoende deelnemers gemeld om weer een leuke fietstocht van 17 km door De
Beemte te vullen met adressen waar u hobby en kunst kunt bekijken.
Tot nu aangemeld:
- In atelier De Kippenschuur zijn de dierportretten te bezichtigen.
- Riek Steenstra laat er porseleinschilderen zien en een paar van haar beelden en poppen.
- Er zal carving te zien zijn (houten beelden maken met een motorzaag) met mogelijk demonstraties
van Albert van Harskamp.
- Gerrie van Disbergen opent haar atelier met prachtige aquarellen voor bezoekers.
- Er wordt patchwerk vertoont van Marianne Bomhof en Tootje Vos.
- Fem Pas opent haar atelier met schilderijen, textiel en kadootjes.
- Henny Kaal toont haar schilderijen in haar tuin. Een onverwacht mooi plekje! Hans Kaal heeft als
hobby zijn Pompoenerie: hij kweekt pompoenen en rond 2 augustus zal dat al best een kleurrijk
gezicht zijn.
- Ook Rob de Groot laat weer uitgebreid zien wat er allemaal aan glasbewerking mogelijk is: o.a.
brandschilderen, glas in lood, fusing, glas beads, tiffany.
- Atelier-Galerie het Beeldentuintje toont vele beelden van steen en brons; daar mag u s'middags z
zelfs even meekijken bij een workshop speksteen bewerken.
- Bijzonder is dat de Wilhelminakerk aan de Beemterweg geopend is en een organist u meer kan
vertellen over het orgel en de ramen.
- Eef en Tiemen Schipper wonen al generaties lang in De Beemte en zij zullen u ontvangen in
Veluwse boerenklederdracht. U kunt niet alleen hun schitterende tuin bekijken, maar ook de
verzameling oud gereedschap 'in en om de boerderij'van Tiemen. Als u het leuk vindt, speelt hij
voor u oude liedjes op de harmonica, waar ook zijn vader op speelde.
- In de grote beeldentuin 't Roepenes toont Greet Grottendieck haar bronzen beelden in een prachtige
natuurlijke omgeving. De bronzen beelden zijn voornamelijk figuratief, met een gemoedelijke,
anekdotische en soms humoristische uitstraling. U kunt van Greet zo'n 40 grote objecten in dorpen
en steden tegenkomen; de collectie die u kunt bekijken omvat zo'n 200 kleine en grote beelden!
Op www.atelierdekippenschuur.nl vind je deze informatie en nog veel meer.
Hier wordt in juli ook de route en meer over de deelnemers gepubliceerd.
Mail: miekvdpangaard@orange.nl.
In ‘De Ratelaar’ van maart was ook al enkele informatie te vinden...blz. 21.
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Oude krantenknipsels

Artikel uit het plakboek van de Fam. H. Peppelenbos.
Dit artikel heeft gestaan in de krant van 1962.
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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!
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Brandweer Beemte
Brandweer Beemte zoekt nieuwe collega’s!
Is werken bij de vrijwillge brandweer iets voor jou
Als een brandweerpager afgaat, kan er van alles aan de hand zijn. De brandweer rukt niet
alleen uit bij brand. Ook bij stormschade, wateroverlast, rampen, (ernstige)
verkeersongevallen of bij mensen of dieren in nood, wordt de hulp van de brandweer
ingeroepen. Dit geeft al aan dat je niet zomaar bij de brandweer gaat. Je moet voor elke
situatie goed voorbereid zijn en stevig in je schoenen staan.
Gelukkig werk je hierin samen met je collega's van het brandweerkorps Beemte, een hecht
team dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar paraat staat! Natuurlijk
kun je ook rekenen op de assistentie van de andere 11 vrijwillige brandweerkorpsen en
beroepspersoneel van de gemeente Apeldoorn.
Je komt niet zomaar bij de brandweer
Heb je een goede lichamelijke en geestelijke conditie, en ben je niet bang om je handen uit
de mouwen te steken, dan is brandweer Beemte misschien iets voor jou. Het is wel
belangrijk dat je overdag of s'avonds beschikbaar bent, dus je moet werken (ploegendienst)
of wonen in de buurt van de kazerne. Vrijwilliger zijn bij brandweer Beemte is goed te
combineren met een betaalde baan of werkzaamheden thuis omdat de oefeningen
(op maandagavond) en opleidingen in de avonduren worden gehouden. Wel is het
belangrijk om goede afspraken te maken met je eventuele partner en werkgever.
Opleiding en oefenen
Tijdens de opleidingen en oefeningen leer je meer dan blussen alleen. Minstens zo
belangrijk is levensreddend werk. Je leert omgaan met redgereedschap en
hulpverleningsmiddelen. Zo word je voorbereidt op verkeersongevallen, brand en andere
zaken waarvoor de brandweer opgeroepen kan worden.
Je leert gevaren te signaleren om jezelf en anderen te beschermen. Je verlegt je grenzen
op een veilige en verantwoorde manier.
Wat moet je ervoor doen
Gemiddeld kost de brandweer de eerste twee jaar zo'n twee avonden per week voor
oefeningen en opleidingen. Naast de oefeningen en de opleidingsavonden komen er
uiteraard nog de uitrukken bij en zul je ook wat tijd moeten reserveren voor thuisstudie.
De opleidingen worden volledig door de gemeente Apeldoorn betaald. Daarnaast ben je
volledig verzekerd tijdens uitrukken en oefeningen.
De vergoeding voor jou inzet en van het team wordt aan de personeelsvereniging van
Brandweer Beemte uitbetaald. De personeelsvereniging organiseert hiervan leuke
activiteiten, zoals: weekend uit, feestavonden, sinterklaasfeest, etc.
De gezellige activiteiten van de personeelsvereniging zijn natuurlijk leuk meegenomen!
De medische-keuring
U krijgt een volledige check-up, waarbij uw conditie en lichaam worden onderworpen aan
diverse aspecten. Om de 4 jaar volgt een herkeuring. Na de leeftijd van 40 jaar volgt een
herkeuring om de 2 jaar.
Uw profiel:
- U kunt goed in teamverband werken.
- U spreekt goed Nederlands.
- U verkeert in een goede lichamelijke en geestelijke conditie.
- Geen last van claustrofobie of hoogtevrees.
- U bent tussen de 18 en + 35 jaar.
- U woont en/of werkt in de omgeving van de kazerne.
- U bent bereid om cursussen/opleidingen te volgen, gedurende een aantal jaren.
- U bent bereid tijd te besteden aan wekelijkse oefeningen.
- U bent bereid om weekend/nacht dienst te draaien.
- Uw werkgever is bereid om toestemming te geven om uit te rukken onder werktijd.
- En natuurlijk interesse in de brandweer!
Voor meer informatie kunt u terecht op www.brandweer-beemte.nl.
Tevens kunt u contact opnemen met Harry Linthorst (postcommandant brandweer Beemte)
055-5786830.
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Sportdag op PCBS ‘Beemte’
Donderdag 15 mei hadden de kinderen van basisschool de ‘Beemte’ een sportdag. Het thema van
deze dag was de Olympische spelen. De kinderen hadden per groepje een prachtige Olympische vlag
gemaakt.

De ochtend werd gestart met het aansteken van de fakkel. Daarna hebben ze met z’n allen een
swingende warming-up gedaan op het schoolplein. De onderbouw startte met de buiten
onderdelen en de bovenbouw ging naar de zaal voor Flinstonebal, spijkerbroek hangen en de sterkste
man/vrouw!! De buitenspelen waren verspringen, coopertest (8 minuten lang rondjes rennen),
discuswerpen, kogel stoten, jeux de boulle en de hindernisbaan. In de middag werd het programma
omgedraaid.

Deze dag was georganiseerd door een aantal CIOS studenten.
Het was een fantastische dag en we hebben het erg getroffen met het weer!!
Aan het eind van de dag kregen alle kinderen een vaantje met het Olympisch teken erop.
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BBQ Veiligheidstips
Om te voorkomen dat de barbecue uitdraait op een gevaarlijke situatie vindt u
hier enkele tips om de veiligheid te waarborgen.

Voorbereiding:
Let bij de aanschaf van een barbecue erop dat deze stevig op zijn poten staat
en plaats de barbecue op een goede, stevige, vlakke ondergrond.
Zet de barbecue ook niet naast houten hekjes, overhangende bomen en klimplanten.
Barbecue nooit binnenshuis. Niet op de open haard en ook niet met een gas- of elektrische barbecue.
Afgezien van het brandgevaar geven smeulende vuurtjes en gloeiende houtskool veel
koolmonoxide af.
Barbecue niet onder een afdak. En houd rekening met de windrichting. Zet de barbecue op een
windvrije plaats.
Zet ten alle tijden een emmer water in de buurt van de barbecue, mocht het toch verkeerd lopen...
Aanmaaktips:
Begin met een schone barbecue.
Houtskool; gebruik nooit spiritus, benzine of petroleum als aanmaakmiddel, maar aanmaakblokjes
of aanmaakvloeistof.
Gas; controleer de datum op de gasfles. Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes.
Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. Steek de barbecue aan op het moment dat het gas
wordt opengedraaid.
Elektrisch; let op met regen. Zet nooit een elektrische barbecue in de buurt van water/zwembad.
Controleer het warmte-element regelmatig op roest en slijtage.
Het snoer van de barbecue moet zo zijn neergelegd dat het van de warmtebron afloopt.
Leg het snoer zo min mogelijk in de looproute en laat het over de grond lopen in verband met
struikelgevaar.
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Sterrit
Sterrit Beemte Broekland
Zondag 6 juli 2008

Aanmelden bij het vertrekpunt
Vertrektijd fietsers
Vertrektijd auto’s vanaf
Afstand

:
:
:
:

Ons Huus
13:00 – 13:30 uur
14:00 uur
20 kilometer

Onderweg en aan het eind van de rit in “Ons Huus” wordt door de BBVBB een versnapering
aangeboden.
- Kosten voor leden van de BBVBB € 4,- per koppel.
- Voor niet-leden € 5,- per koppel.
Voor de kinderen zijn er aparte opdrachten en prijzen.
Neem uw pen of potlood mee.

De organisatie is in handen van Mini en Gerrit Smallegoor.
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Voor de jeugd
1. Wie heeft hier gelopen?
ree vogel haas -

egel

2. Wie heeft hier gepoept?
haas muis schaap

-

3. Wie heeft hier gepoept?
hond eekhoorn schaap

4. Wie heeft hier gelopen?
egel ree haas -

vos

5. Wie heeft hier gelopen?
egel ree haas -

vos

paard

-

konijn

Antwoorden: 1 ree , 2 muis, 3 eekhoorn, 4 egel, 5 vos
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Oproep van Zijactief
Wie wil er nog mee met Zijactief afd. De Vecht?
Wij hebben nog 6 plaatsen voor dinsdag 16 september naar Paleis Soestdijk.
Neem uw moeder, dochter, vriendin of buurvrouw mee.
Deze tocht bestaat uit:
- 2x koffie met gebak
- Bezoek aan Paleis Soestdijk met tuinen
- 3- gangen diner.
We reizen met van den Berg.
Vooraf betalen de intree Paleis Soestdijk 12.50 euro.
De bustocht kost 49.00 euro te betalen in de bus.
Opgeven bij:
Lies Ham: 055-3231704.
Hettie v/t Erve: 055-3232438
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Lekker kokkerellen
Arretjes Cake
Benodigdheden:
- 200 gram gebroken biscuit
- 2 eieren
- 5 afgestreken eetlepels cacao
- 200 gram boter (margarine)
- 200 gram basterdsuiker

En zo maak je de cake klaar:
- Eerst de eieren glad roeren.
- Dan één voor één de lepels met cacao erdoor roeren.
- De boter laten smelten met de suiker.
- Dit mengsel langzaam bij de eieren en de cacao gieten.
- Goed roeren, het moet wel vloeibaar blijven.
- Dan de biscuitstukjes erdoor roeren.
- In het bakblik gieten die met bakpapier bekleed is.
- Mooi glad strijken en dan in de koelkast laten opstijven.

Eet smakelijk!!
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Verslag van de 50+ reis
50 plus reis - BBvBB - Giethoorn en orchideeën
Wat een dag! Alles zat ons mee. Het mooie weer, de leuke chauffeur, de sfeer onderling.
We kunnen wel zeggen dat we precies de goede dag hebben gekozen, want de dag ervoor heeft het
geregend en geonweerd en de dag erna was het koud en nat.
Het vertrek bij het dorpshuis was zonnig en iedereen was keurig op tijd, zodat we al voor de
geplande tijd zijn vertrokken.
Harrie, de chauffeur, heeft ons via Epe, Heerde, Hattem en Hasselt naar Giethoorn gebracht.
Langs heide en bossen, daarna langs het water, maakte het een prachtige en afwisselende route.
Daarbij vertelde Harrie zo nu en dan interessante dingen over allerlei voorbij komende plaatjes.

Aangekomen in het mooie plaatsje Giethoorn, stond ons op het zonnige terras een heerlijk kopje
koffie met verse appeltaart te wachten.
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Verslag van de 50+ reis
In de aangrenzende gracht lag de boot gereed voor vertrek. Ook al schommelde het enigszins,
iedereen heeft er een plekje kunnen vinden. De gids wist ons veel over Giethoorn te vertellen. Zoals
de naam Giethoorn, die is ontstaan door het stijgende water. Veel geiten zijn daardoor verdronken en
veel geitenhoorns aangespoeld. Zo ontstond de naam Geithoorn en na verloop van tijd werd het Giethoorn. Na een uurtje ronddobberen in het zonnetje zijn wij weer veilig aan wal gebracht.

Mevrouw Hendriks had het een beetje koud, maar dankzij vele hulp en warme jassen van iedereen,
ze werd namelijk lekker warm ingepakt, heeft ook zij zeker genoten.
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Verslag van de 50+ reis
Aan de Dwarsgracht, ook in het plaatsje Giethoorn, hebben wij in restaurant de Otterskooi genoten
van een 3 gangen diner. De bomen van de brug moesten daar nog handmatig omhoog worden
gedaan, zodat ook de grotere boten erdoor konden.
De serveersters van het restaurant waren daardoor des te drukker.
Soep, schnitzel, gebakken aardappelen, patat, kool, boontjes, rauwkost, peertjes en ijs met vruchten
en slagroom na, stonden op het menu. Wat lekker allemaal!
Met vele ronde buiken zijn we weer in de bus gestapt en na een half uurtje rijden kwamen we in
Luttelgeest bij de orchideeënkwekerij.

Op eigen gelegenheid konden we genieten van de betoverende wereld van de orchidee, andere
prachtige planten, en watervallen. Er waren vele tuinen te bezichtigen, zoals de tropische tuinen, de
Maleisische tuinen, de Taiwanese tuin en de orchideeën kwekerij zelf. Maar niet te vergeten de nieuwe vlindervallei. Duizenden vlinders die vrij rond fladderen door de vallei en langs de steile rotswanden. Veel kleurrijke, bloeiende planten die de vlinders van nectar voorzien, talloze beekjes waar de
vlinders hun vocht vandaan kunnen halen. Kortom het was een zeer bijzondere en indrukwekkende
tuin.
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Verslag van de 50+ reis

Rond 16.45 uur stond de bus weer op ons te wachten om te vertrekken richting de Beemte.
De heer Tiemens trok de stoute schoenen aan en pakte de microfoon voor in de bus om, namens
iedereen, de organisatie te bedanken voor de mooie reis.
Bij het dorpshuis was er gelegenheid om nog even na te babbelen onder het genot van een borreltje
en koffie met broodjes.
Wij als organisatie hebben het erg leuk gevonden om deze reis voor iedereen te mogen organiseren.
Wij hebben zelf ook genoten. Hopelijk zien we u volgend jaar allemaal weer.
Lijkt het u leuk om volgend jaar ook mee te gaan, dan hopen wij dat u ons belt en u
aanmeldt.
Namens de Buurt en Belangen vereniging Beemte Broekland
Annet de Haan: 06-15230404
Nanda van Welie: 055-3231759
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Kleurplaat
Met kleuren is iedereen groot geworden!
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