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

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Bestuur BBvBB Mw. Q. Kuiper 
Kanaal Noord 466, 7341 PH Beemte Broekland 
Tel.: 055-3122082    E-mail: kuiper@vanzeijlbijlaartsen.nl 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. G. van Lohuizen 
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121339    E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
Internet: www.ovbb.nl 

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 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 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. Eventuele drukfouten onder voorbehoud. 
 
© Copyright 2008: De Ratelaar 
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Van de redactie 

Beste lezer, 

Het is bijna zover… Sinterklaas en zijn Pieten beginnen zich klaar te maken voor hun vertrek richting 
Nederland, en zullen vast en zeker ook dit jaar Beemte Broekland weer gaan bezoeken! 
Volop Sinterklaas aandacht in de 8e editie van De Ratelaar, tevens de een na laatste van dit jaar! 
 
Wij beginnen met nog een leuk nieuwsbericht, welke wij nog net in deze uitgave konden plaatsen. 
Ons redactielid Nanda van Welie is bevallen van een zoon, Fam. van Welie van harte gefeliciteerd! 
 
Ook is er minder leuk nieuws te melden: 
In de vorige uitgave vroegen wij als redactie uw aandacht voor een enquête over De Ratelaar. 
De Ratelaar heeft een oplage van 650 stuks, wij hebben 3% aan enquêtes retour mogen ontvangen. 
U kunt natuurlijk voorstellen dat de gezichten van de redactie toen niet begonnen te stralen…of doen 
wij het nu zo goed dat er totaal geen kritiek/opmerkingen zijn?! 
De mensen die hun enquête hebben ingeleverd, hartelijk dank, wij zullen de ingevulde enquêtes 
kritisch behandelen. 
Wij geven u als lezer nogmaals de kans om de enquête op pagina 35 in te vullen… Het kost u slecht 
een paar minuten! Doe het nu! Pak uw pen en vul de enquête op pagina 35 in! 
De redactie zal dit jaar een eindvergadering houden, maar met een percentage van 3% aan  
ingeleverde enquêtes en weinig nieuws van de verenigingen, ontstaat de vraag bij de redactie of wij 
nog wel door moeten gaan met het maken van De Ratelaar?! 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze (sinterklaas) november editie! 
Heeft u aanvulling voor de december editie, lever uw artikel of advertentie voor 15 november aan bij 
het redactieadres. 

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 

Collecte opbrengst: verstandelijk gehandicapten!! 
Zoals u weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest 

voor de collecte verstandelijk gehandicapten. 
En daarvoor willen wij u bedanken voor de bijdrage. 

Want met ons allen hebben wij een bedrag van: € 920,78opgehaald. 
Fantastisch!! Nogmaals Hartelijk dank. 
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BBvBB Buurt-Belangen Vereniging Beemte-Broekland 

Op stap met de managers van Apeldoorn 
 
8 oktober jl. deden de bestuurders (wethouders en de top van de ambtenaren) van de gemeente 
Apeldoorn per bus Beemte Broekland aan. 
 
Om de paar jaar brengen de managers van de gemeente een bezoek aan de Apeldoornse  
buitenplaatsen om zich op de hoogte te stellen van de dagelijkse beslommeringen aldaar.  
Dit jaar dus Beemte Broekland. 
 
Per bus kruisten de dames en heren de 30 en 60 km wegen. Namens het bestuur van de BBvBB werd 
bij die gelegenheid nog eens nadrukkelijk gevraagd de wegen duidelijk en eenduidig te voorzien van 
de bijbehorende verkeerstekens, opdat te hard rijden kan worden tegengegaan. Daarnaast werd  
gewezen op de noodzaak van het voorkomen van sluipverkeer dat nu al dankbaar gebruik maakt van 
de wegen in Zuidbroek en Beemte Broekland. 
 
Na de busrit werd het Dorpshuus aangedaan waar de nieuwe beheerders van het Dorpshuus een  
ieder warm onthaalde met koffie en gebak. 
 
In het Dorpshuus werd een voordracht gegeven van de plaatselijke activiteiten en beslommeringen 
van de Buurt- en Belangenvereniging en de Dorpshuisvereniging. Daarnaast vertelde mevrouw Mieke 
Pangaard over de twee jaarlijkse kunstroute. 
 
De sprekers mochten op warme belangstelling van de managers rekenen en er werden met enige  
regelmaat aantekeningen gemaakt ter nadere overdenking op het gemeentehuis.  
 
Nadat de verbouwing van het Dorpshuus was besproken en bekeken reisden de managers af naar 
Wenum Wiesel. 
 
Het bestuur wacht hoopvol af of en wat de tastbare resultaten zullen zijn van dit bezoek. 
 
Het bestuur 
 
 

Inning van gelden 
 
Beste dames en heren 
 
Ondanks de heftige financiele tijden zullen vrijwilligers van de Buurt- en Belangenvereniging 
binnenkort ook uw adres weer aandoen om bij u het lidmaatschapgeld en de sinterklaasbijdrage op te 
halen. Wij hopen dat de bijdragen kunnen worden voldaan, zo niet, dan zal ook het bestuur van de 
BBvBB bij Minister Bos aankloppen voor een miljardeninjectie. 
 
Het bestuur 
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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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Sinterklaasfeest BBvBB 
Hallo buurtbewoners, 
 
Op zaterdag 29 november is het zover dan komt sinterklaas met zijn pieten weer op bezoek in het 
dorpshuis “Ons Huus”. 
Hij hoopt natuurlijk dat jullie er dan ook allemaal weer zullen zijn. 
 
Onze vrijwilligers zijn al druk bezig om de lijsten met jullie namen te noteren. 
Zijn ze nog niet bij jullie aan de deur geweest bel dan even met een van onderstaande personen  
zodat je dit feest niet mis loopt. 
 
Vul deze datum dus gauw in op de kalender. 
Tot ziens op zaterdag 29 november om 10 uur. 
 
Namens de BBVBB 
Jet Wijngaards         tel. 055-3121401 
Marjan van Assen     tel. 055-5409553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Op 29 November komt de sint en zijn pieten weer in “Ons Huus”! 
Het lijkt ons een leuk idee om Sinterklaas dit jaar eens te verrassen. 
Hij geeft altijd iedereen iets leuks maar krijgt hij zelf wel eens een leuke cadeautje ? 
Nou is het natuurlijk heel eenvoudig om naar de winkel te gaan om daar wat te kopen maar het lijkt 
ons leuker dat een ieder van jullie zelf iets voor hem gaan maken. 
Dus pak je knutsel spullen uit de kast en ga aan de slag om iets moois te maken voor de sint. 
Je mag natuurlijk ook iets anders verzinnen zoals bijvoorbeeld een tekening of gedicht. 
Wat zal het leuk zijn als op 29 november sinterklaas weer vertrekt met een volle cadeauzak en niet 
zoals altijd met een lege. 
 
Veel succes! 
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Sinterklaas kleurplaat 
Het is bijna zover… 

Zie ginds komt de stoomboot… 



Nr. 2008 - November - Pagina 16 

 

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 - November - Pagina 17 

 

Oproep klaverjasclub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze gezellige klaverjasclub op de dinsdagavond eenmaal in de 2 weken 
kan best wat jong (van geest) bloed gebruiken! 
 
Zowel dames als heren zijn welkom. 
Ook als u het spel nog niet kent: geef u op!  
Met wat hulp van de club heeft u het redelijk snel onder de knie. 
En wie weet behoort u al snel onder de toppers! 
 
Kaartavonden in 2008: 4 en 18 november, 2 en 16 december. 
Kaartavonden in 2009: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari, 3 en 17 en 31 maart. 
 
Opgeven bij Wouter v.d. Pangaard, tel. 06 14864340 
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Klaverjasvereniging 
Competitie 2008-2009 - 1e avond 23 september 2008 

Speler 1e Boom 2e Boom 3e Boom Score Plaats Totaal score Totaal plaats 

Invaller 1600 1512 1719 4831 5 4831 5 

Rudie Kaal 1176 1093 937 3206 12 3206 12 

Gerrit Kamphuis 1090 1879 2312 5281 2 5281 2 

Theo Linthorst 1600 1879 1719 5198 4 5198 4 

Theo Oortwijn 1812 1093 2312 5217 3 5217 3 

Wouter v.d. Pangaard 1090 1473 1336 3899 11 3899 11 

Monique Schenkel 2076 1500 1756 5332 1 5332 1 

An Sijmons 1600 1500 937 4037 10 4037 10 

Thea Uenk 1176 1529 1756 4461 7 4461 7 

José Visser 1600 1473 1336 4409 8 4409 8 

Fred Visser 2076 1529 970 4575 6 4575 6 

Willem Bomhof 1812 1512 970 4294 9 4294 9 

1e Prijs: Monique Schenkel 5332       

2e Prijs: Gerrit Kamphuis 5281       

3e Prijs: Theo Oortwijn 5217       

Uitslagen Punten       

Competitie 2008-2009 - 2e avond 7 oktober 2008 

Speler 1e Boom 2e Boom 3e Boom Score Plaats Totaal score Totaal plaats 

Siep Woudstra 1219 1575 1600 4394 9 9225 6 

Rudie Kaal 1580 1617 1517 4714 5 7920 11 

Gerrit Kamphuis 1353 1617 1963 4933 4 10214 2 

Theo Linthorst 1502 1033 939 3474 11 8672 9 

Theo Oortwijn 1833 2259 1517 5609 1 10826 1 

Wouter v.d. Pangaard 1499 1187 1963 4649 6 8548 10 

Monique Schenkel 1353 1815 1355 4523 8 9855 3 

An Sijmons 1219 1033 939 3191 12 7228 12 

Gerda Woudstra 1499 1815 1355 4669 7 9130 7 

José Visser 1833 1575 1622 5030 3 9439 5 

Fred Visser 1580 1187 1622 4389 10 8964 8 

Willem Bomhof 1502 2259 1600 5361 2 9655 4 

1e Prijs: Theo Oortwijn 5609       

2e Prijs: Willem Bomhof 5361       

3e Prijs: José Visser 5030       

Uitslagen Punten       
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Workshop op fietsafstand 
Bij de oogstdagen van het Hoogeland in Beekbergen raakte ik bij haar informatiekraam aan de praat 
met Yvonne van den Boorn. 
Yvonne heeft de opleiding lerares handenarbeid gevolgd en geeft bij haar thuis aan de Strauslaan 89 
in Apeldoorn (vlak bij Malkenschoten) een aantal workshops. Het aardige is dat zij de workshop 
(behalve de cursus Shadowpainting) ook op locatie geeft aan 5 tot 10 personen. Dat betekent dat als 
er 5 personen mee willen doen, zij bijvoorbeeld een dagdeel of avond naar Ons Huus kan komen. 
Leuk om zo samen bijvoorbeeld kerstkaarten te maken. Dat moet toch te regelen zijn met de nieuwe 
beheerder?! 
 
Cursus Shadowpainting 
De cursus duurt 4 ochtenden  en wordt 1x per 14dagen van 9.30-11.30 uur gegeven. 
De kosten zijn € 49,50 per cursus inclusief materiaal, map met lessen en patronen. 
Met een eenvoudige schildertechniek kan je mooie wenskaarten of schilderijtjes maken.  
Shadowpainting is op de batiktechniek gebaseerd en heeft ook elementen van zijdeschilderen en 
aquarelleren. Dat klinkt ingewikkeld, maar je hoeft niet zelf te kunnen schilderen, want er wordt  
gebruik gemaakt van patronen, die met behulp van een lichtbak en een shadowliner kunnen worden 
overgenomen. 
 
Workshop schilderijtjes maken 
Kosten voor een ochtend van 9.30-11.30 uur € 15,- inclusief materiaal. In deze workshop worden 
kleine schilderijtjes gemaakt van papier (lijkt op collage). 
Yvonne gebruikt zelf bij haar creaties bijzonder papier uit diverse landen. Meerdere technieken 
komen in de workshop aan de orde. Door zowel de creatie als de lijstjes op elkaar af te stellen,  
ontstaat een harmonieus geheel. 
 
Workshop van oude wenskaarten nieuwe maken 
Kosten voor een ochtend van 9.30-11.30 uur € 11,50 inclusief materiaal. In deze workshop leer je 
hoe je oude gebruikte wenskaarten met een paar ingrepen kunt omtoveren tot prachtige nieuwe 
kaarten, die weer verstuurd kunnen worden! Inbegrepen is een stukje materiaalkennis en tips en 
trucs. Reuze geschikt dus voor kerstkaarten! 
 
Informatie bij Yvonne van den Boorn, Strauslaan 89, Apeldoorn. Telefoon 055 8800149. 
Wil je een avondje in Ons Huus, verzamel je vriendinnen, buren, enz.; neem contact op met Yvonne 
en de beheerder van Ons Huus voor een geschikt dagdeel of avond. Kan je geen 5 mensen bij elkaar 
krijgen? Mail dan naar miekvdpangaard@orange.nl de deelnemers die je wel bij elkaar hebt.  
Als er meer belangstellenden zijn, lukt het zo ook. 
Dichter bij huis kan ik het niet brengen! 
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PCBS ‘Beemte’ 
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PCBS ‘Beemte’ 
De kinderen hebben gewerkt over het thema van de kinderboekenweek. 
Dit thema was gedichten en rijmen. 
 
De kinderen van groep 3 hebben deze rijmpjes gemaakt: 
 
Yordan: vet, met, pet 
Joy: vaar, vaas, vaat 
Lobke: tim, pim, sim 
Karsten: mis, mes, mees 
Remon: pit, vis, vaas, vaar, raar, vet, pet 
Rogier: mis, mes, mees 
Max: vuur, raar, maan 
 
De kinderen van groep 4 en 5 hebben samen met gedichtjes gewerkt. 
 
Demi, Sabine, Anouk en Myrna: 
 
De zomer komt eraan. 
Nu kan je weer je bikine aan. 
Lekker spelen op straat. 
Er wordt veel gepraat. 
Alle kinderen zijn kleddernat. 
Door het water spat spat. 
Lekker naar het strand. 
Dat is voor mij vakantie. 
Lekker toch! 
 
Robin, Len, Jurgen: 
 
Als je een goal maakt, dan wordt er gejuicht. 
En je coach wordt erg blij. 
Je ouders die klappen dan ook voor je. 
En zelf ben je dan ook blij. 
Scoor je genoeg goals en win je iedere wedstrijd. 
Dan wordt je vanzelf kampioen. 
En ben je zeker geen oen. 
En dan heb je zeker een beker. 
 
Dylan en Ingmar: 
 
Er was eens aan mannetje. 
Die had een pennetje 
En een vrouwtje 
En dat was een oudje 
En die had een klauwtje 
Met een pauwtje 
En die was een vrouwtje 
En die had een zoutje 
 
 
 

Robin, Len, Jurgen: 
 
Als je een goal maakt, dan wordt er gejuicht. 
En je coach wordt erg blij. 
Je ouders die klappen dan ook voor je. 
En zelf ben je dan ook blij. 
Scoor je genoeg goals en win je iedere wedstrijd. 
Dan wordt je vanzelf kampioen. 
En ben je zeker geen oen. 
En dan heb je zeker een beker. 
 
 
Dylan en Ingmar: 
 
Er was eens aan mannetje. 
Die had een pennetje 
En een vrouwtje 
En dat was een oudje 
En die had een klauwtje 
Met een pauwtje 
En die was een vrouwtje 
En die had een zoutje 
 
Per: 
 
Eenzaam zijn dat is niet leuk. 
Dan voel je je heel erg eenzaam. 
Maar wees niet bang. 
Ga gewoon je gang. 
Probeer met iemand te praten. 
Al voel je je verlaten. 
Ga naar iemand toe. 
Maakt niet uit hoe. 
Praat met hem of haar. 
Voel je je op je gemak. 
Hoe je bent dat is goed 
Er is niks dat je veranderen moet. 

Gevraagd:  

In december gaan de kinderen en ouders van de 
basisschool in de Beemte weer kerstbakjes en 
graf/deurtakken maken. Hiervoor hebben we groen 
nodig; hulst, skimmia, coniferen etc. Heeft u groen 
voor ons bel ons dan. Begin december hebben het 
nodig en komen we het bij u afhalen. 
  
Joke Buitenhuis, tel. 055-3122026 
Tinka Hendriks, tel.  055-5413770 
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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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Uit de oude doos 
Zo mar un Sunterklaôs verhaaltien. 
 
Begin December begon ie`j` um toch wel un bitjen te kniep`n. Wuule hield`n ons groot, mar toch! 
Op Sunterklaôsavend mos moe vake nog effies naô daarp un paar klungeldinge haal`n, as ze dur 
weer was kwam ze meestal van of de deêle de geute weer op, `k heb Sunterklaôs `e zeen op daarp. 
Hee kump denk ik hier ok nog an ut raam! Dus de klomp zetten en rap naô de beddestĕe, deur`n 
dichte en gaôn slaôp`n. `s Avonds late word`n dur nog een paar keer an de luuk`n `e rammelt, kop 
onder `t dek, ie`j` vertrouw`n ut toch niet. De wortels en `t heuj lag de volgende maarg`n meestal 
bie de koebak. `t Peerd had al genog `e had zei va. Un mooi verhaâltien en de meest`n van ons heb 
ut zelf wel met `e maak denk ik. In ut gedich wa`k `e maak hebbe gunk ut dur un bitjen anders an 
toe. Ut deerntjen in `t gedich speult as `t ware zelf veur Sunterklaôs. 
 
Begin December, dur valt witte vlok`k`n. 
Sunterklaôs is al in`t land. 
De vente klit an moeders rok`k`n 
Klaôsvaak kump al vrög met zand. 
 
Van de zenuw`n gung ie`j` heel naar droom`n 
a`j` eindelijk de slaôp had`d`n `e vat. 
Want Sunterklaôs zol op schoele koom`n, 
as `e nog tied over had. 
 
Pa zei: mien pette is versleet`n    
ik dörve ut zelf niet te waôg`n. 
Daôrumme vraôg ik `t oe, mo`j` weet`n 
umme an Sint un nie`j`n te vraôg`n. 
 
O ja, moe is druk, `t waark möt deur, 
daôrumme kan ze ut zelf niet doen. 
Vraôg dan ok metene veur eur 
`n paar nie`je slof`f`n bie de schoen. 
 
Toen op schoele Sint vroeg hoe ik heet`n, 
dach ik, ja noe mok ut waog`n. 
Mien va zien pette is versleet`n  
en veur moe wol ik nie`je slof`f`n vraôg`n. 
 
De old`n die bint kats versleet`n, 
un jaôr dut ze dur meestal met. 
En va zien pette, ie`j` mag bes weet`n, 
die steet stief van `t melkvet. 
 
En wat wo`j` zelf wel beste meid,  
och, zelf hoef ik eigenluk niet wat.  
Anders wod `t veuls te veule, 
`k Heb geleuf ik nog van alles zat.  
 
`k Wille niet begerig weez`n, 
anders griep ik dur toch naôs. 
Ak later goed kanne schriev`n en leez`n 
graag diensmeissien word`n bie Sunterklaôs.  
 
Aôrnd.  
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Ingezonden stuk 
Zoals u weet is de redactie altijd blij met reacties van bewoners.  
Zo ook met het ingezonden stuk dat wij ontvingen van W.A.Ganzevles. Bedankt! 
Hopelijk hebben we alles goed overgetypt… 
 
“Bie deze wik graag  effen gebruik maken van de meugelukheid um te reageren op ut stuksien van 
Hermen Bomhof in de Ratelaar van oktober. 
Tiedens ut  lêzen viel mien op dat Hermen geboor’n was op Hohenheim en laôt ik daôr noe vanaf 
1952 tut met 1990 ewârkt hebben. 
 
Mâr dat is niet de vraôge, dat giet over de fokveedagen. Dat giet ter veural over wanneer ut veur de 
eerste maôl op de Beemte was. 
Nou ik kanne ulle ut de dreum helpen namelijk dat was donderdag 6 augustus 1970. 
Dit naôdat 3 jaôr op Berg en Bos en 15 of 16 jaôr op de mârk ekeurt was. 
 
Hier volgen nog enkele stukjes uit het verslag van dat jaar volgens de gangbare schrijfstijl. 
 
Fraaie show fokvee uit de IJsselstreek. Op het eind van de vorige week in Apeldoorn gehouden  
fokveedag was de kwaliteit van het aanvoerde vee uitstekend. De leden van de fokvereniging  
Apeldoorn en de omliggende verenigingen hadden met succes samengewerkt. Het terrein van de  
keuring was ditmaal in de Beemte op het terrein van de Hr. Bovenkamdorp naast “Ons Huus”. 
De Heren Terlouw, stamboekinspecteur voor zwartbont en Landeweerd dito voor roodbont, roemden 
bij hun verslag de samenwerking van de fokverenigingen en de fraaie plaats van het terrein. 
Hierbij goed weer en een prima organisatie maakten dat alles optimaal was. 
De aanvoer was groot waardoor het terrein haast te klein was.  
 
Nu in 2008 tijdens de 53ste fokveedag is het andersom, n.l. op 30 augustus waren er nog geen 100 
dieren, maar wel met dezelfde omstandigheden. Goed vee, mooi weer, prima terrein (al was het gras 
wat lang) en een vlot lopende organisatie. 
Hopelijk blijven alle betrokkenen, maar vooral de inzenders, zich inzetten om dit jaarlijkse evenement 
mogelijk te maken. 
 
Hier volgen nog wat data met namen van bestuurders. 
Fokveedagbestuur 1961: 
G.J.Wensink, Apeldoorn, voorzitter 
R.H.Peters, Apeldoorn, secretaris 
H.V.Hartskamp, Apeldoorn 
P.Buunk, Wilp 
A.J.Flierman, Apeldoorn, algehele leiding 
W.A.Ganzevles, Apeldoorn/Teuge 
D.E.Weijers, Apeldoorn/Teuge 
W.J.Wensink, Spankeren 
J.H.Hulsbergen, Hateem 
 
Veeartsenijkundig toezicht H.D.Krouwd. 
 
Oprichting van de fokvereniging Apeldoorn en Omstreken volgens de  
goedkeuring vermeld in de stamboekkrant van 1958. Volgens schrijver met als voorzitter 
G.J.Wensink, Apeldoorn en als secretaris W.Hemeltjen, Kluinweg te Beemte, welk secretariaat later 
door ondergetekende is overgenomen. 
Hopelijk eerst weer voldoende stof voor de Ratelaar en een groet voor u allen.” 
 
 



Nr. 2008 - November - Pagina 30 

 

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 - November - Pagina 31 

 

Wintertips 
• Controleer spanning en profieldiepte van de banden; drie tot vier millimeter is in de winter het 

minimum. Rij veilig, rij winterbanden!! 

• Goed zicht is van levensbelang. Controleer de staat van de ruitenwissers en vervang ze indien 
nodig. Voor je veiligheid is de ruitenwisservloeistof 's winters van groot belang, want de ruiten 
worden snel vuil door opspattend strooizout. Controleer regelmatig of je nog voldoende  
vloeistof heeft en voeg een antivriesmiddel toe.  

• Controleer de verlichting van je auto. Een kapotte lamp, een kapotte zekering...  

• Rubbers kunnen vastvriezen. Dat geldt voor de ruitenwissers, maar ook voor de deurrubbers. 
Om vastvriezen te voorkomen smeer de rubbers in met rubbervet of talkpoeder.  

• Bevroren (portier) sloten ontdooi je met een slotontdooier. Die je niet in de auto, maar in je 
jaszak bewaart. Zorg er eveneens voor dat er een ijskrabber en een spuitbus met  
ruitontdooier in de auto liggen; handig als er sneeuw is gevallen of als de ruiten bevroren zijn.  

• Het koelsysteem dient van voldoende antivriesmiddel voorzien te zijn. Laat het koelsysteem 
en de ruitensproeier van de auto beveiligen tegen temperaturen van minimaal -30 graden.  

• Zet je auto niet op de handrem, maar in een versnelling. De handrem zou kunnen  
vastvriezen.  

• Zorg ervoor dat je accu in goede staat is.  

• Geef je auto voor de winter een goede poetsbeurt en onderhoud deze tijdens de winter  
regelmatig. Strooizout tast het chassis, carrosserie en banden aan.  

• Het is verstandig om door een specialist preventief onderhoud aan je auto te laten uitvoeren.  

Veel veilige kilometers gewenst! 
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Recept - Broccoli Stampot 

Een lekkere en gezonde Hollandse Broccoli Stampot.  
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
- 1 kilo aardappelen 
- 750 gram broccoli 
- 200 gram kipfilet 
- 5 cl. olie                                                                                                 
- 5 cl. melk 
- 3 eieren 
- 1.5 theelepel salie (gedroogd) 
- 1 eetlepel bakboter 
- peper 
- zout  
 
Zo maakt u Broccoli stampot 
 
Schil de aardappelen, was ze en snij ze klein. 
Verwijder de stronken van de broccoli en verdeel in roosjes. 
Was de roosjes. 
Kook in een pan met weinig water en zout de aardappelen in circa 20 minuten gaar. 
Laat de laatste 8 minuten de broccoli met de aardappelen meekoken. 
Kook de eieren in 10 minuten hard. 
Spoel ze af onder koud stromend water en pel ze. 
Verhit in een koekepan de boter en bak de kipreepjes in 5 minuten bruin. 
Giet de aardappelen en de broccoli af en stamp ze met een purreestamper tot een smeuige stamppot fijn. 
Roer de olijfolie, melk en salie erdoor. 
Voeg de kipreepjes toe. 
Breng de stamppot op smaak met zout en peper. 
Snij de eieren in plakjes. 
Verdeel de plakjes ei over de stamppot. 
 
 

Eet smakkelijk! 
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Enquête 
Om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zou u ons een plezier doen door een klein 
moment van uw vrije tijd te besteden aan het invullen van de onderstaande enquête.  
Ook zijn wij erg benieuwd wat u van De Ratelaar vindt…?! 
 
 
Wat is uw leeftijd? 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Bent u inwoner van Beemte Broekland, of lid van een vereniging in Beemte Broekland? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Wat is uw algemene indruk van De Ratelaar? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Is de leesbaarheid voldoende? Duidelijke indeling/inhoud? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Leest u De Ratelaar? Naar welke rubriek gaat u interesse uit? Ideeën voor een nieuwe rubriek? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Welke cijfer waardering geeft u De Ratelaar? 0 (laag) t/m 10 (hoog) 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Opmerkingen, suggesties, tips zijn van harte welkom! 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
U kunt deze enquête inleveren op de volgende adressen: 
• Gerjan Rensink - Kamerlingh Onnesstraat 13 - Apeldoorn 
• Nanda van Welie - Beemterweg 61 - Beemte Broekland 
• Nelly van Eek - Beemterweg 28 - Beemte Broekland 
• Marjan van Assen - Beemterweg 20 - Beemte Broekland 
• Mieke van Pangaard - Oude Beemterweg 8 - Beemte Broekland 

 
Namens de redactie bedankt voor de genomen moeite! 

 


