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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 
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Nr. 2008 - Maart - Pagina 4 

 



Nr. 2008 - Maart - Pagina 5 

 

Algemene 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 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 7 Teuge 
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In 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 redactie  

Beste lezer, 
 
Voor u ligt de nieuwe Ratelaar. In een volledig nieuw jasje gestoken… Het zal even wennen zijn, met 
name het formaat is weer veranderd. Na jarenlang het A5 formaat gehad te hebben is nu de keuze 
gemaakt om de nieuwe versie op A4 formaat uit te geven. 
Een behoorlijk grotere uitgave waardoor de leesbaarheid voor een ieder beter is geworden. 
 
Natuurlijk zijn wij als redactie erg benieuwd wat u van de concept uitgave vindt. Laat u mening,  
opmerkingen of aanvullende informatie weten aan: gerjan-rensink@chello.nl. Alvast bedankt! 
Het aanleveren van een kopij kunt u doen, maar wel voor de 15e van de maand, naar:  
gerjan-rensink@chello.nl, wenselijk is het digitaal aanleveren van informatie. 
 
De volgende Ratelaar komt in de 1e week van april 2008 uit!  
Wij hopen op een goede bijdrage (kopij) van u kant!  
Naar aanleiding van de reacties die volgen op deze concept uitgave, zullen er in de volgende  
uitgave mogelijk al flink wat aanpassingen zijn. 
Schroom niet, ook met uw mening kunnen wij verder! 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De redactie, 
Nelly van Eek 
Nanda van Welie 
Gerjan Rensink 
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De redactie zoekt hulpDe redactie zoekt hulp  

De nieuwe Ratelaar zoekt handige en enthousiaste hulp! 

 
Voor allen die het aangaat! 
  
De Ratelaar heeft het afgelopen jaar de gemoederen van het bestuur van de buurt-
belangenvereniging van Beemte Broekland behoorlijk bezig gehouden. Het bestuur kon maar niet tot 
een adequate afwikkeling komen van het Ratelaar- verleden.  
  
Het gemopper over het verschijnen en vooral het niet verschijnen van de Ratelaar en het ontbreken 
van informatie is ook het bestuur van de BBvBB niet ontgaan. 
  
Het nieuwe bestuur van BBvBB werd geconfronteerd met vragen, waarop zij het antwoord niet wist.  
  
Inmiddels lijken de problemen opgelost en is het tijd voor een nieuwe start, met een nieuwe Ratelaar, 
nieuw enthousiasme en het liefst een sprankelende en enthousiaste redactie die de Beemtenaren en 
Broeklanders weer het naadje van de kous kunnen laten weten over de belevenissen in Beemte 
Broekland. 
  
De initiatiefnemers voor een nieuwe Ratelaar zijn Nelly van Eek, Nanda van Welie en Gerjan Rensink. 
Zij zien de redactie graag aangevuld met enthousiaste redactieleden. Heeft u zin en gelegenheid  
onderdeel uit te maken van de redactie, schrijft of mailt u dan naar het bestuur van de Buurt- en be-
langenvereniging. 
  
De nieuwe Ratelaar zal, naar het zich laat aanzien, worden uitgebracht op A-4 formaat. Dit zal de 
leesbaarheid vergroten. Ook zullen er vaste rubrieken worden opgenomen, zoals bijvoorbeeld 
“wekkertjes”,  BBvBB bestuursberichten, activiteiten in Beemte Broekland, nuttige tips voor huis en 
tuin en recepten.   
  
Indien u, naar aanleiding van vorenstaande, iets wilt (laten) plaatsen in de Ratelaar kunt u uw kopij 
het beste voor de 15e van de maand aanleveren bij de redactie. De redactie moet namelijk voor de 
15e van de maand kopij aangeleverd krijgen om De Ratelaar in de eerste week van de daarop  
volgende maand te kunnen laten verschijnen.   
  
Het bestuur van BBvBB 

Schroom niet en meld u aan!Schroom niet en meld u aan!  
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‘Ga voor gezond’‘Ga voor gezond’  

Nieuws van PCBS ‘Beemte’ 
 
‘Ga voor gezond!’ 

In de week van 18 februari starten we door de hele school het project: ‘Ga voor gezond’.  
Dit project duurt 5 weken en elke week wordt er nieuw onderwerp omtrent gezond gedrag  
besproken. De onderwerpen die aan bod komen zijn:  

• eten en drinken 
• bewegen 
• je lichaam 
• lekker in je vel 
• binnen en buiten 

 
 
 

 
 
 
 

In groep 6/7/8 hadden we het project kids moving the world. Eerst hadden we een boekje 

waarin we in 3 lessen leerden over Nicaragua. Het verhaal ging over Lucia en haar dag-

boek. Ze woonden in de stad Corinto. Haar oma vertelde een verhaal over de cobra en de 

adelaar ze deden een race de adelaar schepte op en zei dat ie wel zou winnen. Maar door 

allerlei ongelukken was de cobra sneller. Ze schreef haar dagboek voor haar nichtje Maria 

omdat zij haar dorp nog nooit uit was geweest, maar zij kon nog niet lezen zij was pas 5 

Lucia dacht dat de vader en moeder van Maria wel konden lezen, maar zij waren analfa-

beet. 

Op woensdag 6 februari deden we een spel over Nicaragua. We moesten in dat spel 3 dorpen in  
Nicaragua onderhouden wij waren de regering. Je had de minister van binnenlandse zaken de minis-
ter van onderwijs  de minister van financiën en de minister van tijd die moest naar het bord om op 
het grote bord te gooien en de minister van landbouw en de minister van gezondheid. De klas vond 
het wel leuk maar de meningen waren verdeeld, ons gemiddelde cijfer is een 8 en een half. 

 
 

 
 
 
Vlag van Nicaragua 

 

 
Wij vonden het project heel leuk een aanrader! 
 
Groetjes van, 
Talita, Priscilla en Sharon  
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Spookachtig oud&nieuwSpookachtig oud&nieuw  

Stapvoets en broodnuchter op weg naar vreugdevuren 

 
Het feest begint om 1.09 uur… Harry Linthorst, postcommandant van de brandweer Beemte wil net in 
zijn auto stappen om naar huis te gaan, als het geluid van zijn pieper klinkt. Met grote sprongen rent 
hij de trap van de kazerne op. 
 
Linthorst zit al uren te wachten op een melding. Hij heeft rond middernacht gezelschap gekregen van 
Mike van Wieren en Danny Vastenhout. Zij hebben dienst en zijn alvast naar de kazerne gekomen, 
omdat ze weten dat het deze avond raak zal zijn. Ze moeten geduld hebben. Terwijl de omringende 
korpsen één voor één worden opgeroepen, blijft korps achttien - De Beemte - meer dan een uur met 
de armen over elkaar zitten. 
 
Als het signaal van de pieper dan eindelijk klinkt, druppelen de vrijwilligers binnen. Broodnuchter, 
want voor wie dienst heeft is alcohol uit den boze. De mannen schudden elkaar vluchtig de hand. 
Normaal gesproken moeten ze binnen drie minuten op de kazerne zijn, maar dit keer duurt het  
vanwege de mist een stuk langer. Eén van de vrijwilligers rijdt zelfs de inrit van de kazerne pardoes 
voorbij. 
 
De melding komt van de woonboulevard. Daar heeft een brandje gewoed. Het verzoek is of Beemte 
de nacontrole voor zijn rekening neemt. Al snel blijkt dat een hopeloze onderneming. Door de dichte 
mist is op het schermpje van het navigatiesysteem onderhand meer te zien dan door de voorruit. 
Chauffeur Martin manoeuvreert stapvoets door de straten, van streep naar streep. De mannen ach-
terin zien lijdzaam toe. "Als we maar geen woningbrand met slachtoffers krijgen", mompelt Van Wie-
ren. "Die zijn dan verloren." "Je krijgt zo wel een idee van een goede bosbrand", grapt één van zijn 
collega's. 
 
Om 1.34 uur, als de brandweerwagen op het punt staat de Deventerstraat op te draaien, bericht de 
alarmcentrale dat de inzet van het korps bij de Woonboulevard niet meer nodig is. Er is wel een  
andere melding, uit de Gentiaanstraat. Het kost twintig minuten om er te komen. De wagen rijdt de 
straat bijna voorbij. Twee man stappen uit om de plek te zoeken waar de melding vandaan kwam. 
Om 2.07 uur komt het vreugdevuurtje in zicht. Er is dan weinig meer van over. Het kost de mannen 
een minuutje om het smeulende hoopje te blussen en met schoppen uit te slaan. 
 
Het volgende vreugdevuur is iets verderop, in de Parelvissersstraat. Om 2.22 uur arriveert de wagen 
bij het brandje. Ook dat stelt weinig voor. De zes brandweermannen hebben nog het meest te  
duchten van enkele bewoners van de flat De Arend, die rotjes naar beneden gooien. 
 
Het decor is bepaald niet gezellig. Vandalen hebben alle ruiten in het portaal van de flat aan diggelen 
geslagen. Een ladderzatte jongen, met een flinke klodder kwijl aan de lippen, wankelt ondersteund 
door vrienden de lift uit. "Laat hem flink wat water drinken, dan is het zo over", adviseert Linthorst 
de jongens. 
 
Het vuurtje is dan inmiddels geblust. Haastig springen de vrijwilligers de wagen in. In een slakken-
gangetjes gaat het terug naar de kazerne. Om 2.42 uur is de wagen terug bij de uitvalsbasis.  
Inmiddels heeft de alarmcentrale laten weten dat de brandweer alleen nog in 
zeer dringende gevallen uitrukt. 
 
Artikel uit: de stentor van 2 januari 2008 
 

Brandweer Beemte online! www.brandweer-beemte.nl 
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50+ Reis 50+ Reis --  BBvBBBBvBB  

Wij zijn alweer helemaal enthousiast, want er ligt wederom een mooie reis 
in het verschiet. 
Deze staat gepland op donderdag 15 mei a.s. 
Verzamelpunt is bij dorpshuis `Ons Huus`. 
Wij hopen u daar om 9.00 uur te zien, zodat we de tijd hebben om in te 
stappen. 
 
De chauffeur van “Dagje uit” wil om 9.15 uur zijn toeristische route begin-
nen. De Beemte laten we voor een dagje achter ons en we laten ons vanaf 
nu verwennen. 
 
 

 
Op de plaats van bestemming zullen we ontvangen worden met een  
kopje koffie en daar wat lekkers bij. 
Verder brengt de dag ons veel moois, een 3 gangen diner en de  
gezelligheid van een dag uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na een dag vol natuurlijk schoon, plezier en avontuur verwachten wij rond 17.30 uur terug te zijn bij 
het dorpshuis. 
Daar sluiten we de dag af met een aperitiefje en daarna een kopje koffie/thee met verse bolletjes. 
 
Wij hopen van harte op een bus vol enthousiaste toeristen op 15 mei.  
Gerrie ten Mate gaat weer mee met de E.H.B.O. koffer. 
Kosten voor deze dag: €42.50 p/p, voor niet leden €45.00 p/p. 
 
In de maand april komen de vrijwilligers van de buurtvereniging bij de mensen aan de deur die al 
eerder mee zijn geweest, dus degene die op onze lijsten staan. 
Maar…… graag zien wij nieuwe gezichten in de bus. 
Bent u belangstellend, maar nog niet eerder mee geweest, bel dan gewoon naar onderstaande num-
mers. 
 
Annet de Haan  055-3122314 
Nanda van Welie  055-3231759 



Nr. 2008 - Maart - Pagina 18 

 



Nr. 2008 - Maart - Pagina 19 

 

Sportvereniging DIOSportvereniging DIO  

Gezond en sportief 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het jaar 2008 is aangebroken. En dat wordt hopelijk ook een jaar om niet snel te vergeten.  
 
In 2007 zijn we (wederom) gestart met een jeugd volleybalteam. Vanaf februari doen ongeveer 10 
leden in de leeftijd van ca. 10 – 15 jaar actief mee bij Dio. Vanaf januari 2008 speelt deze groep mee 
in de competitie. Wie weet het begin van iets heel moois. 
 
Helaas zagen we dit jaar ook een afname van het aantal senioren leden. Vooral bij het volleybal zorg-
de dit ervoor dat we het enig overgebleven Dames team op hebben laten gaan in een Heren team. 
Gelukkig bevalt iedereen dat uitstekend. 
 
Natuurlijk hopen wij ook in 2008 weer andere nieuwe leden te mogen verwelkomen bij Dio Beemte. 
Alle geïnteresseerden kunnen geheel vrijblijvend meetrainen met de gym-, fitness- of volleybalgroe-
pen. Voor meer informatie is het handig de website te bezoeken (www.diobeemte.nl) of te bellen met 
Karin Wolbers (tel. 055 – 5426345). 
 
De worstenactie was wederom een groot succes. De opbrengsten komen o.a. ten goede aan speciale 
work-out CD’s voor de Total Body Workout groep, een nieuwe ballenkar voor de volleybal en tenu’s 
voor de jeugd. 
 
Wij willen via deze weg nogmaals alle vrijwilligers, trainers, coaches en scheidsrechters bedanken 
voor hun inzet in 2007. Zonder hun steun kan een vereniging niet draaien. Wij hopen dat we eenzelf-
de samenwerking in 2008 zullen hebben.  
 
Mochten er leden zijn die ook hun steentje willen bijdragen…dat kan. Graag zelfs! Neem in dat geval 
even contact op met de voorzitter Jeroen Voges (voorzitter@diobeemte.nl). 
 
Op 25 februari is de Algemene Ledenvergadering van Dio Beemte om 20:00 uur in Ons Huus. 
 
Wij wensen iedereen een sportief en vooral gezond 2008.  
 
Bestuur Dio Beemte 
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Rondje BeemteRondje Beemte  

Rondje Beemte-tussen hobby en kunst 2008 
Na het succes van 2006 wordt het weer tijd om opnieuw een Rondje Beemte te organiseren.  
Bij voldoende deelnemers zal het Rondje op zaterdag 2 augustus plaatsvinden tussen 11.00-17.00 
uur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebleken is dat veel mensen in de Beemte een hobby of zelfs kunst beoefenen die leuk is om aan  
andere mensen te laten zien. Zo zagen we dat er prachtig patchwork gemaakt werd, aquarellen,  
olieverfschilderijen, glaskunst, beelden en dierportretten.  
Dat anderen het leuk vonden bleek toen er in 2006 2x routes bijgedrukt moesten worden! 
Maar...., er is in de Beemte nog veel meer moois te zien. Zo kunnen we in 2008 carving (met een 
motorzaag creëren van houten beelden) laten zien met mogelijk demonstraties.  
Dit is dan ook een oproep aan een ieder in de Beemte die iets maakt/creëert wat de moeite van het 
delen met anderen waard is (en dat is vaker zo dan u denkt) om mee te doen met het  
Rondje Beemte! 
 
Als je geen ruimte hebt om te exposeren geef je dan toch op, mogelijk is er expositieruimte bij  
anderen beschikbaar. 
Inlichtingen: 0624979300 of miekvdpangaard@orange.nl ; voor een kijkje-in-mijn-keuken  
www.atelierdekippenschuur.nl 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipsels  

Deze keer van een nostalgisch plaatje. ‘Een winters tafereeltje’. 
Velen van ons zullen verlangen naar weer eens een strenge winter waarin veel geschaatst kan  
worden. De gezelligheid op het ijs, de koek en zopie en natuurlijk het schaatsen zelf! 
 
Dit artikel heeft gestaan in de Apeldoornse krant. Januari 1997.  
Artikel uit het plakboek van de Fam. H. Peppelenbos. 
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Huishoudelijke tipsHuishoudelijke tips  

Aangekoekte pannen en potten? 
Aangekoekte pannen en potten zijn in de regel een crime! Maar je kan ook in alle rust de aangekoek-
te vuiligheid laten weken. Giet een laagje cola in een aangekoekte pan en laat deze op een laag vuur-
tje gedurende een half uur staan. Zet het vuur uit en laat de cola in de pan minimaal afkoelen in ver-
band met eventuele verbrandingen. Vervolgens kan je de losgeweekte vuiligheid verwijderen met een 
schuursponsje of staalwol. 
 
Stinkende stofzuiger? 
Tijdens het stofzuigen wordt normaal gesproken een neutrale lucht of een stoflucht verspreid en ben 
je vervolgens in de weer met luchtverfrissers. Door een beetje waspoeder op te zuigen, sla je twee 
vliegen in één klap! Buiten het feit dat de stofzuiger zuigt, blaast deze ook een frisse geparfumeerde 
lucht na het opzuigen van waspoeder. 
 
Wil je voorkomen dat je spiegel beslaat? 
Wrijf de spiegel dan in met afwasmiddel of scheerschuim.  
Even schoonpoetsen... en klaar is Kees! 
 
Ramen streeploos laten opdrogen? 
Vul een emmer met lauw water. 
Snij 2 grote uien in vieren en doe deze 
met schil en al in het water, 
voeg geen andere middelen toe.  
Zeem vervolgens je ramen 
en je ramen drogen streeploos op. 
 
Zet verfkwasten die je gebruikte voor lak 
direct na gebruik in een pot met gekookte lijnzaadolie. 
Je kunt er meerdere in één pot zetten. 
De kwasten blijven zo wel een jaar goed. 
Voor gebruik alleen schoonvegen aan de rand van de pot 
 
Last van bestek dat aan het roesten is? 
Messen, lepels en vorken die aan het roesten zijn (is dus geen roestvrijstaal!), kun je schoonmaken 
door ze in een rauwe ui te steken.Vervolgens flink heen en weer wikken. De sappen van de ui laten 
de roest zienderogen weer verdwijnen. 
 
Hardnekkige lijmresten 
Een probaat middel tegen hardnekkige lijmresten is blanke lampenolie. Besprenkel keukenpapier of 
een zachte doek met deze lampenolie en bewerk hiermee de plek des onheils. Een beter resultaat is 
niet denkbaar! 
 
Muf ruikende laarzen: 
Deze kunt u behandelen met een flinke hand soda.  
Gewoon in de laars gooien, 
goed omschudden en dan minimaal een dag laten staan. 
 

Schoon bierglas: 
Bier slaat niet langer dood als u het bierglas afwast in sodawater en daarna goed  
naspoelt met helder water. Tip: vaak wordt het glas toch weer wat vettig als u het met een doek 
droogt. Laat het glas daarom na het spoelen gewoon zelf opdrogen. 
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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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Speciaal voor de pasenSpeciaal voor de pasen  

Feestelijke paaskoffie 
• 1 deciliter slagroom, gemalen nootmuskaat  
• 1/2 eetlepel poedersuiker  
• 2 dl tokkelroom  
• 1/2 liter vers gezette koffie 
 
Bereiding 
Zet de koffie, klop de slagroom met de poedersuiker stijf, verdeel de tokkelroom over 4 koffieglazen, 
schenk er de hete koffie voorzichtig over. Verdeel de slagroom over de glazen en bestuif met een 
beetje nootmuskaat. Lekker met een kletskopje erbij! 
 
    
 

Een proefje: Rauw of gekookt? 
Neem twee eieren, een gekookte en een ongekookte. Zet op het gekookte ei met stift een puntje.  
Welk ei is het gekookte ei? (nee, niet stiekem zoeken naar het puntje!).  Dit kun je ontdekken door 
de eieren op tafel rond te draaien. Doe dit één voor één en kijk of je verschillen ziet. Een van de twee 
eieren draait namelijk sneller. Welke is dit? Weet je ook hoe het komt? 
Draai nu de eieren nog een keer en tik er dan met je wijsvinger kort bovenop. Komen allebei de eie-
ren stil te liggen? En hoe kan dat dan? 

Oplossing rauw of gekookt 
Een van de twee eieren draait sneller en makkelijker rond dan het andere. Het snelle ei is gekookt en 
het langzame ei is rauw.  
Als je een ei kookt, dan wordt het hard. De binnenkant komt dan vast te zitten aan de schaal. Bij een 
rauw ei is de binnenkant vloeibaar, en zit los. Als je het gekookte ei ronddraait, dan draaien de bin-
nenkant en de schaal van het ei tegelijk. Als je een rauw ei ronddraait, dan draaien de zachte losse 
binnenkant niet gelijk met de schaal. Ze werken elkaar een beetje tegen, en daardoor wiebelt het ei 
een beetje en draait het langzamer.  
 
Als je met je vinger op de eieren tikt, zal het gekookte ei stoppen met draaien. Het rauwe ei draait 
nog even door. Doordat bij het gekookte ei de binnenkant en schaal aan elkaar vastzitten, stopt het 
hele ei met draaien. Bij het rauwe ei, waar schaal en binnenkant los zijn, stop je door het aantikken 
wel de schaal maar niet de binnenkant.  De binnenkant draait dus nog even door en neemt hierdoor 
weer de schaal mee. Het rauwe ei stopt dus veel later met draaien. 
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Creatief Creatief --  EierhouderEierhouder  
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