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

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Bestuur BBvBB Mw. Q. Kuiper 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een gratis telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen 
voor het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 
 
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 0800-5802222 op werkdagen 
van 8.00 tot 17.00 uur. 
  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

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

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

Inhoudsopgave 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: 

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

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

ingezonden stukken in te redigeren of niet te plaatsen.  

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

garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. 

 

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

Beste lezer, 
 
Voor u ligt alweer de 3e editie van ‘De Ratelaar’! 
Nog steeds horen wij positieve berichten, een ieder bedankt hiervoor! 
Voor deze editie is er een hoop aangeleverd, wat automatisch resulteert in een dikkere uitgave. 
Wilt u voor de volgende uitgave een artikel aanleveren, de kopij dient dan voor de 15e van elke 
maand binnen te zijn op het redactie adres. 
 
Ook 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! 
Aan het einde van het jaar gaat het adverteren in ‘De Ratelaar’ geld kosten, vanaf dan worden de  
advertenties ook ingedeeld in; A4, halve pagina en kwart pagina. 
 
Ruim uw schuur of zolder op want er kunnen nog veel meer advertenties worden geplaatst in de  
rubriek ‘ratelaartjes’! 
Ook hebben wij een nieuwe vaste rubriek geplaatst in ‘De Ratelaar’ en wel de rubriek ‘uit de oude 
doos’. Hier komt in elke uitgave een stuk tekst in dialect te staan. 
 
Wij wensen u wederom veel leesplezier! 
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons! 
 
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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De BBvBB verteld...De BBvBB verteld...De BBvBB verteld...   

Beste buurtbewoners, 
 
Op de laatste bestuursvergadering is afgesproken dat we proberen iedere keer dat er een Ratelaar 
verschijnt, er namens het bestuur een stukje geschreven wordt. Zoals u ziet ben ik het geworden. 
Sinds 2 jaar zit ik in het bestuur van de BBvBB. Dit zijn twee jaren geweest dat er niet veel gebeurd 
is. Te weinig bestuursleden en wisseling van bestuursleden.  
Vorig jaar op de jaarvergadering is er een nieuwe voorzitter gekozen dhr. E v. Leeuwerden. Maar 
door drukke werkzaamheden kwam het regelmatig voor dat hij niet kon komen of niet op tijd. Ook 
andere bestuursleden moesten af en toe verstek laten gaan. Wat als gevolg had dat er niet veel en 
goed werd vergaderd. In november hebben we na goed overleg besloten dat ik Joop Achterkamp  
tijdelijk het voorzittersschap over neem. 
Ik zal me daarom even voorstellen. Sinds juli 2000 woon ik weer in huis waar ik geboren ben aan de 
Kraaienjagersweg 30 ik woon daar samen met mijn vrouw. We hebben de boerderij eerst helemaal 
verbouwd en daarna buiten de tuin aangelegd. Waar we nu een siertuin, groentetuin, snijbloemen en 
fruit verbouwen en we maken zelf jam. We wonen er met veel plezier maar het kost veel werk om  
alles mooi te houden. Ik werk bij gemeente Apeldoorn op kantoor bij de afdeling groen voorziening, 
waar ik het openbaargroen binnen de gemeente Apeldoorn en de begraafplaatsen bij hou in totaal is 
dit ongeveer 600 ha. + 60000 bomen deze staan op naam en leeftijd. Alles wordt digitaal bij  
gehouden, wat als voordeel heeft dat we op een eenvoudige manier de hoeveelheden kunnen bepalen 
van diverse beheerseenheden, zoals b.v. hooigras, gazon, soorten bomen enz.  
Wat de laatste jaren actueel is, is  de kastanje bloedingziekte. We kunnen nu heel gemakkelijk een 
tekening maken met daarop de plaatsen waar de kastanjebomen staan en aangeven of deze ook ziek 
zijn. Op deze manier kunnen we vrij eenvoudig zaken regelen. 
Maar nu terug naar het tijdelijk voorzittersschap, omdat ik bij de gemeente werk kan het voorkomen 
dat ik me tijdelijk terug moet trekken als voorzitter en bestuurslid, omdat ik niet in de problemen wil 
komen met mijn werk. Verder zal ik proberen met de andere bestuursleden de dingen weer op een 
rijtje te zetten en dingen gaan regelen. 
We proberen de contacten weer te verbeteren, diverse vergaderingen weer op te pakken, daar waar 
nodig is een commissie in het leven te roepen, enz. Maar we kunnen dit niet alleen, we zoeken nog 
steeds nieuwe bestuursleden, meld u aan bij een van de bestuursleden en draai een tijdje mee in het 
bestuur en als het bevalt, dan hebben we er een nieuw bestuurslid bij. 
Wat de ratelaar betreft, u heeft er al wat over gelezen in de vorige ratelaars, hij is vernieuwd en er 
kunnen nog aanpassingen gedaan worden. Dus als u leuke ideeën of opmerkingen heeft schrijf of 
mail naar het adres wat voor in de ratelaar staat. We hebben in ieder geval enkele mensen gevonden 
die wat regels gaan maken wat wel en niet geplaatst kan worden in de Ratelaar en proberen de  
adverterdus zover te krijgen dat ze een goed digitaal bestand aanleveren van de te plaatsen  
advertentie. Nu staan er nog veel in die niet duidelijk zijn, dit moet veel beter. 
De seniorenreis staat ook weer voor de deur en het wordt heel gezellig. Wilt u nog mee meldt u aan 
bij de bekende personen. (zie gegevens in de vorige ratelaar) 
Als u klachten heeft over b.v. wegenonderhoud, overhangende takken, of andere zaken die door de 
gemeente moeten worden opgelost bel de buitenlijn van de gemeente (tel. staat voorin de ratelaar). 
De klachten worden zo snel mogelijk opgelost, of er wordt aangeven wat men met de klacht doet. 
Op 17 mei wordt er een landschapsdag Weteringsebroek gehouden. Waar die wordt gehouden is nog 
niet bekend. Als dit bekend is hoort u er meer over. 
Als er zaken zijn die van belang zijn voor de buurt meldt dit bij het bestuur . 
Ik wens u alvast een hele mooie zomer toe, tot een volgende keer. 
 
Joop Achterkamp 
Interim voorzitter. 
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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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De OVBB verteld...De OVBB verteld...De OVBB verteld...   

Oranje vereniging Beemte Broekland 
Anno 1947 

 
Hierbij maar eens wat nieuws over de oranjevereniging, we hebben 21 februari 2008 onze jaarlijkse 
ledenvergadering gehad en er is nogal wat gewijzigd in de samenstelling van het bestuur daarom lijkt 
het ons wel zinvol om het bestuur maar eens voor te stellen. 
Eerst de aftredende bestuursleden van afgelopen jaar, dit waren Hein Wijgaards en Wilma van 
Amersfoort. Hein heeft na zes jaar afscheid genomen omdat de werkzaamheden thuis niet meer te 
combineren waren met de bestuursfunctie, we willen natuurlijk Hein bedanken voor de inzet van deze 
jaren. 
Ook hebben we afscheid genomen in het bestuur van Wilma van Amersfoort zij is voor een periode 
van 17 jaar bestuurslid geweest, waarvan de laatste acht jaar als penningmeesterresse en ze heeft 
natuurlijk al deze jaren in de kassa gezeten waardoor ze van het gebeuren in de tent niks mee kon 
maken, wij hebben dan ook gemeend om Wilma voor al deze jaren en inzet tijdens haar zitting in het 
bestuur haar te benoemen tot Ere Lid van de Oranjevereniging Beemte Broekland. Wij hopen dat zij 
in de toekomst vaak op het terrein aanwezig zal zijn om het feest van een andere zijde te bekijken, 
Wilma hartstikke bedankt voor je inzet al deze jaren. 
 
Dan gaan we even alle huidige bestuursleden aan u voorstellen, eerst de nieuwe leden met functie, 
adres en datum intreden, 
 
Ilona Achterkamp  bestuurslid             Beemterweg 19  21-02-2008   
Jeroen Buitenhuis  bestuurslid/notulist    Vellertweg 21   21-02-2008 
Bertus Koetsier          bestuurslid             Oude Zwolseweg 139  21-02-2008 
Jeroen Koldenhof  bestuurslid             Bellertstraat 10  21-02-2008 
Erik Langebach         penningmeester            Vellertweg 21   21-02-2008 
Frits van Welie         bestuurslid             Beemterweg 61  20-02-1997 
Gradus van Lohuizen voorzitter/secretaris    Vellertweg 20   22-02-1996  
 
We zullen proberen met ons allen er weer een gezellig en succesvol beemterfeest van te maken net 
als voorgaande jaren. 
 
Het programma en informatie is ook te vinden op www.ovbb.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gradus van Lohuizen  (voorzitter O.V.B.B.) 
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Biljartvereniging ‘Ons Huus’Biljartvereniging ‘Ons Huus’Biljartvereniging ‘Ons Huus’   

Speler Aantal  

wedstrijden 

Algemeen  

gemiddelde 

Behaalde  

punten 

Hoogste 

serie 

Hoogste partij  

gemiddelde 

2e Periode 

W. Bouwmeester 15 1,77 11 17 2,50 53 

G. Wijnbergen 15 1,54 15 11 2,44 47 

E. Bellert 15 1,44 18 11 2,00 47 

A. Doppenberg 15 1,49 16 13 2,24 47 

J. Broekhuis 15 1,48 16 11 2,14 47 

B. Koller 15 1,40 8 14 2,76 47 

A. Velthoen 15 1,53 24 15 2,61 47 

J. v. d Heuvel 15 1,09 12 8 1,58 41 

H. Bremer 15 1,23 24 13 1,83 35 

H. Koller 15 0,96 7 10 1,94 35 

B. Wijnbergen 15 1,03 11 9 2,11 35 

H. Homan 15 1,00 18 8 1,65 33 

H. Kieskamp Sr. 15 0,86 9 7 1,43 33 

H. Kieskamp Jr. 15 0,90 18 8 1,24 33 

P. van Voorst 15 0,57 12 7 0,83 25 

L. Veldhuis 15 0,97 21 9 1,74 33 

De kampioenen zijn: 

 
• Groep A: E. Bellert - 18 punten 
• Groep B: A. Velthoen - 24 punten 
• Groep C: H. Bremer - 24 punten 
• Groep D: L. Veldhuis - 21 punten 
 

Het gemiddelde is verdubbeld door H. Bremer met 1,83 
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‘De Bleekerij’‘De Bleekerij’‘De Bleekerij’   

D e B leekerijD e B leekerijD e B leekerijD e B leekerij 

Toen wij in de Beemte kwamen wonen hing er 
een bord aan de voorgevel met de naam  
‘De Bleekerij’ er op. 
Helaas was het bord half opgegeten door  
houtwormen en hebben wij het weggegooid. 
Later werd mij verteld dat er vroeger vlas  
gebleekt werd, vandaar de naam.  
Een Apeldoornse hystorische vereniging kon 
hier niets over vertellen (er werd geen vlas  
verbouwd in deze buurt). Ook op internet vond 
ik geen afbeeldingen. 

Nu wil ik een nieuw bord maken in mozaïek (ja hoe bedenk je het…).  
Daarom wil ik toch wel graag weten hoe dit zit. En hoe het er uit zag. 
Wie o wie kan hier meer over vertellen? 
In welke tijd was dat en zijn er afbeeldingen van dat bleken? 
Bel of mail naar: 06 24979300 of miekvdpangaard@orange.nl 
 
Alvast bedankt! 
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Workshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstand   

Op ongeveer 7 km afstand van Ons Huus kun je prachtige dingen maken in de Arto Workshops  
Edelsmeden van Arie Schoumans. 
Het ambacht zilversmeden is en blijft zijn vakgebied. Hij geeft cursussen waar je dit vak kunt leren, 
maar ook workshops van een dag of een middag. 
Maar je kan ook kiezen voor het meer hobbyachtige karakter van de workshops met zilverklei. Geloof 
het of niet: ook dan ga je na een middag of dag naar huis met een mooi zilveren sieraad. 
 
Werken met zilverklei 

Zilver geleidt goed, maar is statisch en hard. Daarom ontwikkelde de industrie voor gebruik in bij-
voorbeeld computers en printplaten zilver in kleivorm, met als voordeel dat het goed te vormen is en 
je daar fijn werk mee kan doen. Gedroogd lijkt het op gips (net zo breekbaar) en verhit (gebakken) , 
daarna schoongeborsteld hou je hard zilver over. 
Als je zo een ring maakt  - en ik spreek uit eigen ervaring - is dat een spannend en wonderlijk proces 
om te zien! 
 
Trouwringen en vingerprints 

Maar er is meer mogelijk. Zo is er een workshop waar je met zijn tweeën je eigen trouwring kan ma-
ken. Ook mogelijk met maximaal 2 andere stellen samen. 
Daarbij maak je in overleg je eigen ontwerp. Alles is mogelijk, als het maar handmatig gemaakt kan 
worden en binnen het ambacht blijft. Je moet het zelf kunnen maken. 
Daarbij kan je kiezen uit zilver (meestal relatieringen), wit - ,geel - , of rood goud. 
Ook is het mogelijk om een briljantje te gebruiken.  
Heel leuk is de vingerprint waarbij je vingerafdruk aan de binnenkant van de ring komt te staan!   
Natuurlijk speelt het materiaal en de hoeveelheid wel een rol in de prijs.  
 
Cursus edelsmeden 

De cursus edelsmeden duurt 10 weken (1x per week) en is meer gericht op het leren van de technie-
ken van zilver/goudsmid. De beginnerscursus werkt dan ook met onedele metalen, zoals alpaca. Het 
is natuurlijk niet logisch om bijvoorbeeld de zaagtechniek te oefenen op het veel duurdere zilver. De 
vervolgcursus werkt wel met zilver. 
 
Op de webpagina van Arie Schoumans is veel informatie over de workshops te vinden. 
Wil je meer weten, bijvoorbeeld de prijzen en data en hoe je je kan inschrijven? 
Kijk dan op www.arto-edelsmeden.nl 
 
Het adres van het atelier waar de workshops en cursussen worden gehouden is: 
Weteringdijk 111 te Emst. 
Te vinden langs het kanaal, richting de afslag Vaassen naar de snelweg, na de afslagen de 2e weg 
links. 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

De wasseldoek 

 
Goeienoavend luu, ik wol oe `s wat vertell `n oaver dat dink wak hier bie mie hebbe:  
de wasseldoek. 
 
Ut begint `s maans al vrog, met ut wark bie de heerd. 
Dan was de wasseldoek al drek volle weerd.  
Want oe hande werden smerig van ut roet en de asse. Hoe kreej ze weer schone as d`r gien wassel-
doek was.  
Dan moj koffie kloar maken, de melkers kwam`n weer. Effen de wasseldoek deur de koppies en 
schone waren ze weer. 
Kinder kwam`n uut bedde. Oepoe stond op, allemoale gauw effen met de wasseldoek um de kop. 
Dan mossen de kinder noar schole. Is ut onder de neuse nog glad, effen de wasseldoek en zie kwam-
men weer netties op pad. 
Kwam de boer `s middags weer, had wat mes an de hande. 
De piepe was wat smerig, wol ok niet bes brand`n. Effen onder de pompe, dan was ut dikste der af. 
En de wasseldoek dreug`n alles weer af. 
Jan kwam uut schole, had een bloedneuse ekreg`n, Klaas had een dooie moes in de hand. Mar de 
wasseldoek maak`n alles weer netties an kant. 
Ha, de vlieg`n hadd`n oaveral van die stippies op edoan. Doar mos de wasseldoek ok effen over 
goan. 
Mansluu waren veur ut eaten een borrel gewoon. Effen de wasseldoek deur de glasies, en ze waren 
weer schone. 
Kreej dan `s oavends veziete, op een dag as niejoar. Met zo`n wasseldoek wa`j de hele dag kloar. 
Dan moj de toafel afveag`n, zoas dat dan geet. O,mensen wat is dat water dan heite. Flink bloaz`n 
tegen die wasseldoek an, zodaj um veur ut afdreug`n goed uutvringen kon. 
Dominee kwam op huusbezoek en och zo`n man bie`j gien daags koppien an. De zundaagse koppies 
kunt soms wat stoffig wean, ok disse kwoale kan de wasseldoek geneazen. 
Zo ging ut mar deur tut `s oavends noar ut eaten, de stoelen, die moj ok niet vergeaten. 
Dan begon `n kleinen te schreeuwen. De luier was vol. Mar de wasseldoek reinigt de hele boel. 
Wollen de kinder is niet luuster`n. Mansluu passen niet op, kregen ze gewoon een klets met de was-
seldoek um de kop. 
En bie de winterdag koj vake heur`n, de wasseldoek was ons op toafel bevreur`n. 
Zo bi`w dan met de wasseldoek de dag rond egoan. 
Was een ieder noar bedde, dan was ut warken edoan. 
Op ut anrech lig de wasseldoek. 
Zie wacht, 
Tut ut wark weer begint, noa de rust van de nacht. 
 
 

 

 

Dit wordt een vaste rubriek in De Ratelaar! 
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SchoolvoetbalSchoolvoetbalSchoolvoetbal   

Meisjesteam: 

In het meisjesteam zaten 8 kinderen. 
Het waren:Demi, Esmay, Femke, Lisanne, Vera, Elisa, Sharon, en Marja de keeper. 
We hadden een wissel, elke halve wedstrijd iemand anders. 
Ze hadden de eerste wetstrijd met 4-0 gewonnen, de tweede met 3-1 verloren en de derde met 8-0 
gewonnen.. 
Iedereen vond het super leuk!!! 
Wel jammer dat we niet door zijn. We waren 2de in de poule!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemengde team: 

In het gemengde team zaten 12 kinderen. 
Het waren: Talita, Linda, Priscilla, Mike, Stefan, Romario, Aike, Allan, Lars, Wouter, Jermo, en Robin. 
We hadden 1 wissel na de andere helft gingen we wisselen. We hadden de eerste wedstrijd met 1-1 
gelijk gespeeld. De tweede wedstrijd 1-1 ook gelijk gespeeld. De laatste wedstrijd 2-1 gewonnen. 
Wouter en Romario waren keeper. Wouter 2 keer en Romario 1 keer keeper.  
Iedereen vond het super leuk!!! 
Wel jammer dat we niet door zijn. We waren 2de in de poule!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemaakt door Sharon uit het meisjesteam, en door Priscilla uit het gemengde team. 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude 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 
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Lekker kokkerellenLekker kokkerellenLekker kokkerellen   

Aardappelpuree kipschotel  
 

 
1kg. aardappelen 
400g. kipfilet 
50g. boter of margarine 
3 ½ eetlepel shoarmakruiden 
1 blikje ananasstukjes (nettogewicht +/- 180g.) 
500g. broccoliroosjes 
4 eetlepels paneermeel, melk  
zout, peper 
2 eetlepels ketjap manis 
 
Bereiding: 
 
Schil de aardappelen.  
Kook ze in een bodem water gaar in +/- 20 min. 
Snijd intussen de kip in dunne reepjes. Verhit de boter en voeg de kip toe. Bestrooi met 3 eetlepels 
shoarmakruiden. Bak de kip onder voordurend omscheppen +/-  5 min.  
Schep de uitgelekte ananasstukjes erdoor.  
Kook de broccoliroosjes in een bodem water in enkele minuten bijna gaar.  
Roer de ½ eetlepel shoarmakruiden en paneermeel door elkaar. Verwarm de oven voor op 20°C.  
Giet de aardappelen af. Stamp ze fijn. Voeg een scheutje melk toe. Klop met een garde tot een  
luchtige puree ontstaat (eventueel nog wat melk toevoegen.) Breng de puree op smaak met zout en 
peper. Roer door een helft Schep de rest van de puree erop en strijk de bovenkant glad.  
van de puree de ketjap.  
Vet een ovenschaal in.  
Verdeel de ketjappuree over de bodem.  
Verdeel de kip over de laag met puree.  
Verdeel de broccoli over de laag met kip.  
Strooi de paneer erover. Laat het paneerkorstje in de oven in +/- 30 min. knapperig bruin en de 
schotel door en door heet worden.  
 
 
Eet smakelijk!! 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

Raadsels 
 

Ik begin met en en ik eindig op op, maar ik bevat maar 1 vel. 
Wat ben ik? 
(een envelop) 

 
Het heeft vier wielen en honderden tanden. Wat is het? 
(een bus vol krokodillen) 

 
Waarom praten papegaaien veel minder in Februari. 
(omdat Februari maar 28 dagen heeft) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft geen vleugels, geen poten, geen zwemvliezen, geen armen, het kruipt niet maar in het  
water glipt het bliksemsnel weg. Wat is het? 
(een stuk zeep) 

 
Wie zit vol vocht, maar leeft niet in het water, draagt een kroon, maar is geen koning en  
heeft schubben, maar is geen vis?  
(een ananas) 

 
Wat is het het verschil tussen een blondje en een frikandel? 
(een frikandel heeft hersens) 

 
Waarom hebben Belgen ondergrondse scholen? 
(dan kunnen ze dieper nadenken) 

 
Wat is het verschil tussen een Lada en een Lada Sport? 
(bij een Lada Sport zit een halve tennisbal op de trekhaak) 

 
Waarom strooit een dom blondje brood in de w.c.?  
(voor de w.c. eend) 
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GezondheidstipsGezondheidstipsGezondheidstips   

 
 
Tegen elke kwaal een natuurlijke remedie (uit grootmoeders doos) 

• Brandnetelthee helpt een handje om hooikoorts de baas te worden. 
• Pijnlijke tongblaren kunnen met schijfjes citroen behandeld worden. 
• Knoflook eten verlaagt uw cholesterol. 
• Als u last hebt van eczeem, drink dan geitenmelk. 
• Bij griep is het goed om appels op uw nuchtere maag te eten. 
• Een opgeblazen gevoel kunt u verhelpen door het drinken van basilicumthee. 
• Bij spierpijn dient u de pijnlijke plek in te wrijven met jonge jenever. 
• Vermoeide voeten kunt u baden in een afgekoeld aftreksel groente of aardappelen. 
• Haaruitval...dan wassen met sterk gezette kamillethee. 
 
 
 
 
 
 
 
Aften 

Het poetsen met Zendium is wel effectief. Nog beter werkt het consequent poetsen met Paradontax. 
De smaak is even wennen maar geen enkele aften meer en bijkomend voordeel is een langdurig  
frisse mond en gladde tanden.  
Of 3x daags spoelen met bosbessensap. Dit verdooft en de aften zijn sneller verdwenen. 
 
Blauwe plek 

Hoofd gestoten! Krijg je een blauwe bult? 
Smeer er dan (room) boter op en hij verdwijnt sneller!!  
 
Snurken 

Oordopjes indoen, de snurker welteverstaan.  
Als het goed is, snurkt hij/zij dan niet of in ieder geval veel minder.  
 
Stoelgang 

Eet elke ochtend voor het ontbijt twee kiwi's en je hebt geen last meer van verstopping.  
Het duurt wel een paar dagen voor het werkt, maar succes verzekerd! 
 
Verkouden 

Ter voorkoming van verkoudheid moet je dagelijks een liedje neuriën. Al je holtes blijven zo 
open...??? 
Als je verkouden bent neem dan het volgende wonderdrankje: Doe in een glas het sap van een halve 
citroen, 1 el bruine bastersuiker, 1 à 2 el vieux en dan kokend water erbij. Drink dit op de rand van je 
bed en ga dan meteen onder de wol!  
Je gaat lekker zweten en bent de volgende dag weer een stuk opgeknapt. 
Of gewoon een halve ui naast het bed, dat geeft meer lucht. 

 

 

 

 

 



Nr. 2008 - Mei - Pagina 32 

 

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

Nr. 2008 - Mei - Pagina 32 



Nr. 2008 - Mei - Pagina 33 

 

RatelaartjesRatelaartjesRatelaartjes   

Veel mensen kennen tegenwoordig het medium marktplaats.nl. Onder de rubriek ‘Ratelaartjes’ kunt u 
nu ook een advertentie plaatsen! Echter wel in de trend: te koop aangeboden, te koop gevraagd of 
gratis af te halen. Dit alles kunt u aanmelden bij het redactie adres.  
Mocht er voldoende materiaal worden aangeleverd dan wordt dit een blijvende rubriek in de ratelaar. 
 
 
 

 

 

Te koop: kastje met losse spiegel uit de jaren dertig.  
             Gebruikt als toiletmeubel, maar ook leuk als halkastje. T.e.a.b., tel. 06-24979300. 
 
Te koop: olielamp type 'Schippertje'. Origineel model. T.e.a.b., tel. 06-24979300. 
 
Te koop: kinderfiets 20 inch. blauw/geel. Vraagprijs € 25,00. tel. 055-5409553. 
 
Gratis af te halen: 12 m2 grindtegels. tel. 055-5409553. 

 
 
 
 
 
 
 

Ook hier kan uw advertentie staan, eventueel met foto,  

geef deze z.s.m door aan de redactie! 
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Puzzel...zoek, zoek...Puzzel...zoek, zoek...Puzzel...zoek, zoek...   

Succes! 


