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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, 

De 7e editie van De Ratelaar is weer uit! U kunt gaan genieten van een volle editie! 
Inmiddels bestaat de ‘nieuwe’ Ratelaar alweer een half jaar, wij krijgen volop positieve reacties!
Hiermee zijn wij ontzettend blij en bedanken wij een ieder hiervoor, de positieve reacties geeft de 
redactie een goede motiverende impuls. 
 
Zoals u in de vorige editie heeft kunnen lezen treft u in deze editie een enquête aan. 
Wij vragen u een klein moment van uw vrije tijd vrij te maken voor het invullen van de enquête. 
Zie pagina 39 voor meer informatie. Bij deze bedanken wij u alvast voor het invullen! 
 
Wij als redactie doen een oproep: wij zoeken een interviewer...! 
Wij willen een nieuwe rubriek in De Ratelaar starten met de titel ‘Interview’. 
In elke editie wordt een (bijzonder) persoon uit de Beemte geïnterviewd. 
Om de drukte te ontlasten bij de redactie zoeken wij voor deze nieuwe rubriek een persoon die de 
interview rubriek op zich wel nemen. Mocht u zich geroepen voelen of meer willen weten dan kunt u 
contact opnemen met een van de redactie leden. 
 
Mocht u een activiteit of bijzondere gebeurtenis hebben en wilt u deze onder de aandacht brengen. 
Stuur dan de juiste informatie aan het redactieadres, wel voor de 15e van elke maand. 

Inmiddels is Nelly van Eek begonnen om alle adverteerders te bellen, met de vraag in welk formaat 
zij in De Ratelaar geplaatst willen worden. Vanaf heden kost het adverteren in De Ratelaar geld, de 
kosten zijn afhankelijk van het advertentieformaat. 
In de volgende editie zullen alle advertenties in het gewenste formaat geplaatst worden, en zullen de 
adverteerders die niet meer vermeld willen worden uit De Ratelaar worden verwijderd.  
De kosten voor het plaatsen van een advertentie worden mede gebruikt om de productiekosten van 
De Ratelaar te bekostigen. 
 
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier met deze oktober editie! 
Heeft u aanvulling voor de november editie, lever uw artikel of advertentie voor 15 oktober aan bij 
het redactieadres (zie colofon, pagina 3). 
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons! 
Denkt u nog even aan het invullen van de enquête op pagina 39! 

Met vriendelijke groet, 
 
De redactie: 
Gerjan Rensink 
Nanda van Welie 
Nelly van Eek 
Marjan van Assen 
Mieke van Pangaard 
 

 

 

Uitgave data 

• Week 11 
• Week 14 
• Week 19 
• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 40 
• Week 45 
• Week 49 
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BBvBB Buurt-Belangen Vereniging Beemte-Broekland 

Oproep! 
 
 
Het bestuur van BBvBB heeft tijdens de laatste bestuursvergadering wederom geconstateerd dat een 
groot aantal onderwerpen eigenlijk de aandacht van het bestuur verdienen, doch dat daaraan op dit 
moment geen aandacht wordt besteed vanwege een gebrek aan bestuursleden. Het is dus de hoogste 
tijd om weer eens een oproep te doen aan inwoners van Beemte Broekland om plaats te nemen in 
het bestuur. 
 
Het bestuur vergadert 1x per maand op de vierde dinsdag vanaf 19.30 uur tot ongeveer 21.30/22.00 
uur. Tijdens de vergaderingen komen de ontwikkelingen in Beemte Broekland aan de orde. 
Het betreft dan vooral het bespreken van actuele zaken in Beemte Broekland, het behandelen van de 
correspondentie gericht aan het bestuur, het beantwoorden van vragen van bewoners en derden en 
het bijhouden van de boekhouding. 
 
Bestuursleden zwermen gedurende de daaropvolgende maand uit en vertegenwoordigen Beemte 
Broekland in diverse overlegstructuren. 
 
Voelt u er iets voor deel te nemen in het bestuur van BBvBB, schroom dan niet en meldt u aan. 
 
Het bestuur van BBvBB 
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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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Dorpshuisvereniging 
Beste Buurtbewoners, 
 
De zomer is weer achter ons. Een zomer die wat betreft het weer niet erg bijzonder was. Er waren weinig zwoele 
avonden waarop je lang buiten kon blijven zitten. Jammer, maar zo’n zomer heeft ook voordelen. Tuin sproeien 
bijvoorbeeld was nauwelijks nodig. En dat kwam mooi uit want we hadden genoeg te doen in onze vereniging. 
 
Door de afwezigheid van een beheerder moesten we een aantal maanden zelf de activiteiten in het dorpshuis 
oppakken. Dat heeft voor- en nadelen. Nadeel was dat het verzorgen van een feest of partij een hele organisatie 
vereist. Van inkoop tot personeel, alles moest worden geregeld. En de lat lag hoog, want we wilden de gasten 
niet teleur stellen. Met een aantal actieve regelaars en een batterij aan bediening achter de hand kon de agenda 
op en top afgewerkt worden. 
 
Maar het had ook voordelen. Als bestuur werden we met de neus op de feiten gedrukt. Het servies en bestek 
was door de jaren heen toch wel erg uitgedund. En om toch onze eigen besteklades thuis er niet aan te wagen 
hebben we het inventaris maar eens goed aangevuld. Het dorpshuis is dus weer voorzien van een keurige  
voorraad bestek en servies. 
 
Wat ook opvalt is dat er in onze buurtschap veel wordt georganiseerd in de zomermaanden. Het begon met de 
musical van de basisschool; met alle aanhang die meekomt lijkt de hele Beemte hiervoor uit te lopen.  
Vervolgens het MBDW volleybaltoernooi; nog altijd een zeer geslaagd toernooi. 
 
De sterrit van de buurtvereniging en de kunstroute door de buurtschap kregen veel fietsers op de been. Het 
oranjefeest is voor velen toch het hoogtepunt in het jaar. En afsluitend de fokveedag en het vliegerfeest; twee 
evenementen die bijna niet zijn weg te denken in het zomerprogramma. En dan hebben we het nog niet eens 
over alle buurtbarbecues gehad. 
 
In de zomer kregen we een teleurstelling te verwerken dat de beheerders die 1 september zouden beginnen zich 
een maand voor de start terug trokken. Een bittere pil, want wij waren juist enthousiast over dit echtpaar en 
waren druk bezig hun komst voor te bereiden. 
 
Lang tobben had weinig zin dus werd er direct maar een nieuwe sollicitatiecampagne gestart. En met succes 
want we verzamelden in korte tijd een aantal kandidaten. Uiteindelijk zijn we in zee gegaan met Jan en Mini 
Steenbergen. Een actief echtpaar met veel ervaring in de horeca en met het organiseren van evenementen.  
1 September konden zij beginnen, gelijk met de start van het nieuwe seizoen. Wij zijn blij met hun komst en 
wensen hen veel succes. 
 
Tenslotte kunnen wij u melden dat ons bestuur actief betrokken is bij het dorpenbeleid van de Gemeente  
Apeldoorn. Wij zijn al enkele malen aanwezig geweest bij de werkgroep die zich richt op de dorpshuizen rond 
Apeldoorn. Daarvoor zijn we in september op werkbezoek geweest naar het kulturhus in Olst. Daar kregen we 
een presentatie, een rondleiding en de gelegenheid voor een brede discussie. 
 
Belangrijk is dat wij laten zien welke rol een dorpshuis in een buurtschap vervult en welke behoeftes wij daarbij 
hebben. Dat levert niet direct wat op, maar voor de wat langere termijn is het wel degelijk belangrijk. We hopen 
toch allemaal dat onze buurtschap nog vele jaren actief en betrokken blijft? 
 
Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging, 
 
Richard Smallegoor 
Voorzitter 
 
PS: Wij nodigen iedereen uit om actief mee te denken over de toekomstvisie van onze buurtschap en de rol die 

het dorpshuis daarin kan betekenen. Omdat we niet direct een toestroom van ideeën verwachten zouden 
wij al blij zijn als we alleen al eens de moeite zouden nemen om vijf minuten na te denken hoe onze 
buurtschap er over tien tot twintig jaar uit zou kunnen zien. We hoeven vanavond de tuin toch niet meer 
te sproeien! 
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Verslag Beemterfeest 
Zaterdag 2 augustus 

Zaterdags begonnen we met het maaien van het terrein. Het gehele bestuur is fris en fruitig begonnen aan een 
zware week arbeid. Voor 5 mensen een geheel nieuwe ervaring. 
 
Maandag 4 augustus 

’s Morgens begonnen 5 mensen met het opbouwen van het feest en werd er een begin gemaakt met een geheel 
nieuwe fietsenstalling. Even de hoofden bij elkaar steken, praatje maken en weer verder. 
’s Avonds 7 uur. De eerste vrijwilligers kwamen het terrein op, ook die gingen aan het werk om er een geslaagd 
feest van te maken. Er was tijd voor een hapje en drankje en wij als bestuur spraken van een geslaagde avond. 
 
Dinsdag 5 augustus 

Ook in de buurt begonnen de versiering te komen, dit werkte ook positief voor de vrijwilligers die het feest 
moesten opbouwen. Voor sommige toppers werd het al wat zwaarder, maar de stemming was op en top. Voor 
foto’s kunt u terecht op de vernieuwde website. 
 
Woensdag 6 augustus 

De meeste bestuursleden waren er al om 10:00 uur ’s ochtends. Er werden  voorzorgsmaatregelen genomen 
omdat er slecht weer werd voorspeld voor het weekend.  Rubberen matten werden neergelegd om de tent en 
toiletten beter bereikbaar te maken bij regen. Natuurlijk gingen we uit van mooi weer maar dat hadden we  
helaas niet zelf in de hand. Het oranje bestuur doet en kan veel maar het weer voorspellen dat nog niet. De  
kermis begon zo langzamer hand groter te worden. Het aantal vrijwilligers was deze avond minder maar dat kon 
ook niet anders na twee dagen keihard werken. Ook deze avond was de webmaster van de partij met zijn 
uitwerkingen van het digitale reclame bord. Keurig hoor ‘’vakman’’! Wij gingen zo langzamerhand een eind aan  
deze dag maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donderdag 7 augustus 

Alweer een dag dichter bij het feest. Na dagen woeste arbeid was dan toch alles op tijd klaar, op een paar hele 
kleine dingetjes na dan. Er moesten hier en daar nog wat aanpassingen gedaan worden, maar daar werd hard 
aan gewerkt. Ook de hovenier was in de tent geweest, de struiken groeiden nu al in de tent. Nog even de  
afvalbakken beplakken en klaar was het. 
 
Vrijdag 8 augustus 

Nog even de laatste details nalopen en we waren klaar voor de seniorenmiddag. De elektriciens gingen de 
stroom voorzieningen nog even controleren, natuurlijk ook heel belangrijk werk. 
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Verslag Beemterfeest 
Prijzen optocht: 

 
1e + de wisselbeker is voor de babyboom 
2e prijs is voor de Beemterschool 
3e prijs is voor Mike Kloezeman 
 
Het bierpulschuiven van de zaterdagmiddag is gewonnen door Sjaak Verhaag met 270 punten. 
 
 
Prijzen kinderspelen: 

 

10 en 11 jaar:     6 jaar: 

1e = Nynke de Wilde    1e = Kim Beekman 
2e = Talita van Hartskamp   2e = Lobke Wijngaards 
3e = Serena Rodijk    3e = Joy van Trappe 
    
8 en 9 jaar:     5 jaar: 

 

1e = Karin Langenbach    1e = Sven Doorland 
2e = Floor Kamphuis    2e = Thijs Beekman 
3e = Thomas Langenbach   3e = Raymond Mensink 
 
 
7 jaar:      4 jaar: 

 

1e = Anouk Mensink    1e = Lieke de Wilde 
2e = Jorn Beekman    2e = Daan Koldenhof 
3e = Koen Berenschot    3e = Milan Koldenhof 
 
 
Prijzen volksspelen: 

 
1e = team Reserves 
2e = team CZN 1 
3e = team Winnen wat is dat? 
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Verslag Beemterfeest 
Vrijdagmiddag 8 augustus. 
Er werd afgetrapt met het zingen van het Wilhelmus door het voltallige bestuur. Na dit volkslied was er een  
geweldig applaus van alle senioren die deze middag aanwezig waren. De seniorenmiddag werd verzorgd door 
Humor op Maat. Een oude boerin die een boek wil schrijven en de hulp vraagt aan de senioren uit de Beemte.  
Na dit leuke optreden was er een bingo + verloting waar geweldige prijzen te winnen waren. Van bakplaten tot 
bloemstukken. Na de bingo + verloting  kwam er een schoonmaakster binnen die de tent inclusief de senioren  
wilde schoonmaken. Natuurlijk was dit humor op maat. Aan het eind wenste de voorzitter ieder een wel thuis.  
Ik persoonlijk vond dit een geslaagde middag, een pluim voor het bestuur. 
Vrijdag 20:00 uur. De eerst fans, nieuwsgierigen en Beemtenaren kwamen de tent binnen. Buiten draaide de 
kermis al op volle toeren. Botsen, zweven, grijpen niets was te gek. Terug naar de tent, het begon redelijk vol te 
raken. De jongens van Mooi Wark kwamen het podium op. Er was een hoop lawaai en licht, ‘‘geweldig toch’’ 
hoorde  ik mensen zeggen.  Bok um d’r op, ff lekker pilsie happen. De avond vloog voorbij er heerste  een leuke 
gezellige sfeer. Aan al het leuke kwam een einde, maar een troost we hadden nog 2 dagen te goed. 
 
Zaterdag 9 augustus. 
Ik heb vernomen dat de eerste vrijwilligers al om 7 uur aanwezig waren in de tent. Dit ter voorbereiding van het 
ontbijt. Petje af jongens en meiden. Het zag er allemaal heel professioneel uit en er was een goede opkomst. 
Van het weer buiten kon je vrolijk  worden. Nu de maag gevuld was met allerlei lekkere dingen konden we  
vertrekken met de optocht. De oude trekker geheel opgeknapt voorop gevolgd door de reclame wagen en  
wagens met uitbeeldingen en echte jeugdleden. Geweldig bedankt allemaal. Later meer over uitslagen en  
standen. Wagenbouwers bedankt en volgend jaar weer toch?  
De kinderspelen. Ook hier weer fanatieke vrijwilligers die weer van alles bedacht hebben om de kinderen te  
vermaken. Dit geheel speelde zich af voor de tribune op het speelveld. Het weer was prachtig en het publiek  
vrolijk. Mag ik jullie namens het bestuur weer vriendelijk bedanken voor de inzet. Nadat de kinderen de prijzen 
in ontvangst hadden genomen werd er buiten en in de tent nog plezierig door gefeest. 
’s Avonds. Het bleef erg lang rustig op het feestterrein, er zijn wel wat mensen maar rond half tien begon het 
pas goed te lopen. De tent begon redelijk vol te raken. Een heerlijke avond met buiten wat lichte regen wat voor 
de rokers niet echt fijn was met die nieuwe regels. Die regels heb ik gelukkig ook niet verzonnen, maar goed 
daar komt ook wel weer een oplossing voor. 
Q5 slingerde de gitaren en drums aan. Heerlijk stukje muziek. Veel positieve reacties van mensen dat doet een 
ieder goed. Ook aan dit alles kwam weer een einde. Een heerlijke gezellige dag waar je aan terug kunt denken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 10 augustus. 
Er wordt geharkt, gepoetst, afvalbakken legen. Kortom het bestuur deed er alles aan om het terrein netjes te 
maken voor de volksspelen(zeskamp). Er werd begonnen met de volksspelen op te bouwen. Ook hier weer  
vrijwilligers die niet bang waren voor iets regen.  Na twee dagen flink tekeer gaan in de tent is niet iedereen zo 
heel blij, maar na wat brood en soep stond het er weer, van strijdwagen tot waterbak. Met 9 teams was dit waar 
jullie het voor doen. Ook jullie mag ik weer bedanken namens het bestuur. Top! 
 
Ondertussen was men in de tent en net buiten de tent actief bezig met bierpul schuiven. Een geweldig spel. Op 
het terrein was een clown voor de kinderen met ballonnen en popcorn. Hier kwamen natuurlijk wel veel wespen 
op af, de EHBO is dan ook alleen maar druk geweest met wespensteken te behandelen. Maar daar doe je niks 
aan, dat is de natuur. 
De Schaddenstekkers trokken  nog vrolijke deuntjes uit de trompet en klarinet. Altijd gezellig een kapel aan 
boord te hebben. De zondagavond was voor Hooked on Red. Zij mochten het feest af sluiten. De opkomst was 
iets minder, maar de gezelligheid was er. 
 

Feestgangers, vrijwilligers, sponsors en iedereen die we nog vergeten zijn,  

namens het oranje bestuur vriendelijk bedankt!! 
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PCBS ‘Beemte’ 

De school is weer begonnen!! 

 

De school is weer begonnen yippie! 
Onder tussen is alles weer in volle gang. 
Na de vakantie was er weer genoeg om samen over te kletsen. 
Voor groep 8 is dit het laatste jaar. Dat wordt wel spannend met aan het eind weer kamp en een  
musical. 
 
En we hopen natuurlijk dat er weer veel nieuwe kinderen op school komen. 
Ook heeft groep 5-8 vrijdag 12 september een tennisles gehad. 
Dat was super leuk! De leraren zijn weer hetzelfde. 
 
Hopelijk gaan we dit school jaar nog veel meer leuke en spannende dingen meemaken. 
Van Talita en Sharon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Beemte Broekland Hyves: 
          www.beemte-broekland.hyves.nl 
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Curiosa Markt 
Curiosa Markt voor de kinderen van de Chuchekani Primary School in Zuid-Afrika 

 
Zaterdag 13 september jl. was er aan de Nieuwe Wetering in Beemte Broekland een Curiosa markt 
speciaal voor de kinderen op de Chuchekani Primary School in Zuid-Afrika. Alle opbrengsten van de 
markt zullen naar deze school toe gaan. 
 
De initiatief neemsters zijn: Astrid Elzink, Gerry Lutgendorff en Driesje Osinga. Zij hebben vorig jaar 
een bezoek gebracht aan Zuid-Afrika en waren diep onder de indruk. Zo hebben ze met z’n drieën 
deze acties bedacht. De Chuchekani school is een basisschool voor kinderen van vluchtelingen uit  
Mozambique. De school telt bijna 2000 leerlingen en dit aantal groeit nog altijd. De school beschikt 
over weinig tot geen schoolmeubilair, waardoor de kinderen genoodzaakt zijn om op de grond te  
zitten. Ook aan lesmateriaal ontbreekt het. De meeste kinderen krijgen 1x per dag eten en dat 
krijgen ze op school, omdat er thuis geen geld voor is. 
 
Door alle buurtbewoners in de omgeving van de Beemte en familie en vrienden te vragen of zij al hun 
niet meer gebruikte spullen wilden brengen om zo de opbrengsten hiervan aan de school in  
Zuid-Afrika te doneren, stonden er binnen twee weken talloze spullen aan de Nieuwe Wetering. Er is 
maar liefst € 2500,- opgehaald, maar dat is, wat de drie vriendinnen betreft, nog niet genoeg. 

Donderdag 16 oktober staan ze ook met een stand op het Oener Koefeest om diverse spullen en 
bloemstukjes te verkopen. 
 
Tevens wordt er op zaterdag 29 november 2008 van 10.00 uur t/m 17.00 uur een "haar knip"  
marathon georganiseerd in het gemeentehuis van Epe .Haarstudio Driesje uit Emst probeert zo veel  
mogelijk kapsters bij elkaar te krijgen voor deze dag. Voor maar €10,00 wordt uw haar, door  
professionele kapsters, geknipt. En uiteraard gaan ook deze opbrengsten naar de school in  
Zuid-Afrika. Mochten er nog kapsters zijn die hieraan belangeloos mee willen doen dan kunnen zij 
zich opgeven bij Driesjes Haarstudio in Emst tel.0578-662997. 
 
De Curiosa markt werd mede mogelijk gemaakt door: 
Kallabastenkweekerij Dijkhof / Hanekamp en slagerij de Adelaar uit Apeldoorn. 
 
Wij willen alle mensen die ons geholpen hebben en uiteraard de mensen die gekomen zijn hartelijk 
bedanken. 
Tevens willen wij iedereen hierbij uitnodigen om naar de haar knip marathon op zaterdag  
29 november 2008 te komen om zo de kinderen in Zuid-Afrika een betere toekomst te geven! 
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Boerenkoolmiddag 

Op 22 oktober is er weer een gezellige boerenkoolmiddag in de Oranjehal in Wenum Wiesel. 
Een gezellige middag voor 55+. 
 
 
 
Opening met koffie en cake.  
Optreden van Dhr. Scherpenzeel van de Dialectgroep. 
Pauze met een consumptie en een spelletje bingo. 
Nogmaals een optreden van Dhr. Scherpenzeel. 
De boerenkoolmaaltijd. 
 
De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur. 
                         Per persoon wordt een bijdragen gevraagd van € 10,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor Wenum Wiesel zijn de kaarten voor deze middag zijn te koop bij: 
Mw. Doevendans, Zwolseweg 452, tel. 055-3121312. 
Voor Beemte Broekland zijn de kaarten te koop bij: 
Mw. Uenk, Oude Beembterweg 7, tel. 055- 3121424. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wisselwerk, Hélène Mook, tel. 055-5274863. 
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Workshop op fietsafstand 

“Natuurlijk kreatief” van Corinne Willemsen 
Mag het ietsje meer zijn? 
 
We hebben ze allemaal wel eens gezien in de tuinen in en rond De Beemte: de heksen, kabouters, 
uilen, kippen en hanen gemaakt van natuurlijke materialen. 
Gemaakt in een workshop bij “Natuurlijk kreatief” van Corinne Willemsen. 
Corinne kennen we natuurlijk uit de tijd dat zij in De Beemte woonde. Maar weet u dat Corinne nog 
steeds haar oergezellige workshops geeft? Alleen nu op haar nieuwe adres aan de Burgemeester van 
der Feltzweg 49 in Twello. 
 
Op vrijdag 7 november van 13.00-21.00 uur en zaterdag 8 november van 10.00-16.00 uur kunt u 
daar op de open dagen een kijkje nemen. Te zien zijn alle werkstukken van de workshops rond het 
kerst-en wintergebeuren en geloof mij: die zijn zeker de moeite waard! 
U wordt ontvangen met een kopje koffie met iets lekkers en de sfeer weerspiegelt de workshops:  
gezellig! 
 
Een workshop duurt een dagdeel of avond; de tijd (en prijs) is afhankelijk van het werkstuk. De 
werkstukken zijn erg mooi om te zien en het leuke van deze workshops is dat iedereen (handig of 
niet) met een prachtig resultaat naar huis gaat. Er kunnen maximaal 12 mensen deelnemen aan een 
workshop; bij grotere werkstukken is dat aantal kleiner. 
Er wordt gewerkt met natuurlijke materialen, zoals bloemen,twijgen, mos. Vaak wordt als ondergrond 
gaas gebruikt. 
 
Wat minder bekend is dat Corinne ook op locatie workshops geeft. Bijvoorbeeld op een familiefeestje. 
Soms gebeurt dat in samenwerking met het Hof van Twello, dat vlak om de hoek ligt en waar je  
bijvoorbeeld je lunch kunt regelen.  
Corinne kan je daar veel meer over vertellen. 
 
Nu is de afstand vanaf Ons Huus iets groter dan gebruikelijk: 18 km. Als je tijd en zin hebt  
binnendoor bij mooi weer een aardige tocht. Maar omdat de werkstukken moeilijk goed te vervoeren 
zijn met de fiets, doe je er verstandiger aan met een auto naar de workshop te gaan. Als je  
binnendoor richting Deventer rijdt, sla je op de Rijksstraatweg vlak voor de brug bij de stoplichten 2x 
rechtsaf (langs Intratuin). Even doorrijden en je komt vanzelf bij het hoekhuis van Corinne. Om de 
hoek is voldoende parkeerplaats. Weer naar huis mag je het straatje uitrijden, over het spoor. Bij de 
chinees De Dernhorst kom je weer op de Rijksstraatweg uit. 
 
Voor mensen die niet kunnen komen op de open dag: je kan altijd bellen of mailen voor een folder 
waar alle gegevens in staan.  
Tel. Nummer: 06-30362896 of mailadres: corinnewillemsen1@hetnet.nl 
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‘De Bleekerij’ 

Helaas werd de andere kip jaloers en pikte een paar kuikens in. Je raad het al: na dat  
geharrewar kon ik nog net 2 kuikens redden door moeders met kuikens apart te zetten. Dat 
doen we de volgende keer maar meteen. 
Dit jaar wilde ik geen kuikens, maar bij Tinka ging het prima. Het eerste kipje met kuikens werd 
in het oude konijnenhok gezet. Maar na een tijd bleven ook de andere kipjes massaal op hun 
eieren zitten. En zo kwam Tinka op een dag uit haar werk en vond nog meer kuikens!  
Wat een gedoe: eerst de haan in de ren zetten. Met kip zonder kuikens die daar helemaal geen 
zin in had. Dan moeder 1 met de al grotere kuikens uit het konijnenhok in de ren bij de haan. 
Dat ging goed. Konijnenhok schoonmaken, moeder 2 met kuikens onder haar vleugels uit 
Tinka’s kippenhok verplaatsen naar het konijnenhok. Mijn kuikenhok+ren schoonmaken en 
moeder 3 erin met 2 kuikens en nog een paar eieren. Pffff! 
Die eieren kwamen niet uit,waren koud en de 2 kuikens hadden aandacht nodig, dus de andere 
eieren verwijderd (container). Tinka zei: heb je ze niet gekeken of ze bebroed waren? Dat leek 
mij behoorlijk vies, maar goed, ze lagen nog boven in de container, dus… 
Het was warm en het eerste ei ook: schaal stuk gemaakt en het ei bleek niet bebroed. En toen 
hoorde ik piepen! Een ei piepte. Ik heb het heel voorzichtig open gemaakt en het natte  
onooglijke propje gauw bij moeder in het nest gelegd. Het zal wel niks worden, en moeder kip 
gooit dat propje vast binnen de kortste keren uit het nest, maar zo’n piepertje in een container 
laten krijg ik niet over mijn hart. Tot onze stomme verbazing bleek het natte propje de  
volgende dag van dons! Nog steeds iets kleiner dan de anderen huppelt ze tot de dag van  
vandaag vrolijk rond. In de andere eieren heb ik geen kuikens gevonden.. Het is ook wel  
genoeg voor dit jaar! 

Van de kip naar het ei, en dan……... 
kuikentjes! 
Na de rui kwam het voorjaar en werd een kipje 
broeds en al gauw volgde er nog een broedse kip.  
De kipjes van Tinka wilden niet zo lang op hun  
eieren zitten, dus hup: een paar eitjes  bij mijn kip 
erbij. Alles ging goed, er kwamen een paar  
schattige kuikentjes. Het haantje was lief en liet ze 
ongemoeid.  

D e B leekerijD e B leekerijD e B leekerijD e B leekerij 
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De sportieve Damesgroep 

Elke dinsdagavond van 19.30 tot 20.45 uur gaan door weer en wind een groep van ongeveer 13  
dames richting de gymzaal van ‘‘Ons Huus’’. Onder leiding van Dhr. Sjors wordt in de gymzaal een 
half uur aan de conditie gewerkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna probeert Sjors ons nog wat te leren over volleybal gedurende 3 kwartier. Het gaat steeds  
beter met de oefenen dus er is voor ons nog volop hoop! 
 
Na afloop wordt onder een glaasje de tactiek nog eens doorgenomen en gaan we moe en voldaan 
naar huis, met een groet tot de volgende week. 
 
 

De Sportieve Damesgroep doet dit al meer dan 40 jaar! 
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Oude krantenknipsels 

 

Artikel uit het plakboek van de Fam. H. Peppelenbos. 
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Uit de oude doos 
Ik wille ut is met uule heb`n over Hermen Bomhof, mien dunk, toch veur veule Beemtenaar`n gien 
onbekende. Veural de oldere luu mott`n um kennen, want hee hef ok op de Beemte `e woond, op “de 
Daalhoeve”. `t Keerltien is geboor`n op 4 febr. 1919 op `t landgoed Hohenheim an de rand van 
Apeldoorne. Zien va was daôr boer. De jonge Hermen gruu’j’n op midden in de natuur en dat vien ie’j’ 
terugge in bienao alles wat e `e schreev`n hef. En ok as de Bomhofs naôr de Beemte  verhuus, waôr 
Hermens vader op “de Daalhoeve” un nie`je ontginning begint, steet e oog in oog met alles wat gruu`j`t en 
bluu`j`t. 
De meeste old Beemtenaar`n zult zich de stuksies nog wel nao veurt`n kunnen haal`n die hee `e 
schreev`n hef veur de Apeldoornse krante, onder de naam van “Peter de Proeme”. De komende tied wik 
zo of en toe is un stuksien in de Ratelaar zett`n, zo as  ut volgende: 
 
“Donderdag heb ze op de Beemte de fokveedag `e had, un prachtige dag is dat daôr `e wes met ut beste vee 
van wied en zied en un smak volk um dur naôr te kiek`n. De burgemeister die um langdurig van alles uut de 
knup hef laot`n doen was ok naor bes te paste bie de opening van de tentoonstelling. Dyckmeester liet 
bliek`n, datte `t nog wel jammer vindt, dat de boer`n niet meer met de beeste in Apeldoorne op de maark 
kond`n koom`n. Dat is ok wel zunde, mar ze weet noe al heel niet waôr ze met de auto`s heer mot. Noe ut 
toch niet meer op de maark kan zit ze daôr in de boer`n umgeving van “Ons Huus” lange niet gek. Zo`n 
fokveedag pas daôr bĕter as in Baarg en Bos waôr ze `t koeienfees, zo as onze kleine Beerndman `t altied 
nuumen, ok wel is `e hold`n heb.” 
 
 
 
 
 
 
Wie van uule weet dur nog iets van disse eerste fokveedag op de Beemte? 
Misschien waa`j` dur zelf wel bie of weet ie`j` dur wat anders over te vertel`n, pak dan de penne in de 
lurv`n, un mail mag ok. 
Doe `t bie de redactie in de busse, ze bent raôzend benie`j`d. 
Disse keer wi`k ofsluut`n met un beeldspraôke zo as ze dat vrogger nuum`n. Ik heb ut `e heurd van mien 
Opoe. As wie`j` uut schoele kwaam`n ha`j umslieks zin an un snee brood. Mar Opoe zei dan, niet zeur`n 
`t is nog gien vief uur. Koomp mar is eff`n bie mien op schoot zitt`n dan zak oe is un verhaaltien vertell`n, 
goed luustern: 
“Krom en rech waôr gaô`j` naôr toe 
geschoren gek waôr raak ut oe 
`k Bin nog niet zo vaake `e schoor`n 
as dat oe de konte is toe `e vroor`n.” 
Wie weet wat hier gaônde is en waôr ut over geet? 
De oplossing graag stuur`n naôr de redactie, mien dunk dat mot goed gaôn. 
Anders kump de oplossing wel un keer in de Ratelaar. Ik binne benie`j`d. 

Uut de olde deuze 
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Voor de jeugd 
Een boer is druk bezig om het hooi van het midden van zijn land te verplaatsen naar de zijkanten.  
Een andere boer vraagt: "Waarom doe je dat?" Waarop de eerste boer antwoordt: "Heb je het weerbericht 
niet gehoord? Er komt storm en regen in het midden van het land!" 
 
Er lopen twee zakken cement over straat. Zegt de een tegen de ander: "We moeten schuilen, het begint 
te regenen." Zegt de ander: "Nee joh, daar worden we hard van."  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Herfstmandala, om te kleuren 
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Recept Beschuittaart 

Velen zullen de beschuittaart uit vroegere jaren wel kennen. 
Op vele manieren kun je deze taart maken. 
Deze is zeker ook de moeite waard om eens te proberen en leuk en makkelijk voor kinderen om mee 
te helpen.    
    
Benodigdheden: (voor 30 royale stukken) 
3 rollen beschuit 
6 pakjes vanillepudding “John Mohr” 
3 pakjes chocoladepudding “John Mohr” 
4.5 liter halfvolle melk 
4 pak theebiskwie (rechthoekige biskwie als je een rechthoekige mal gebruikt) 
4 flesjes rode bessensap “Betuwe” 
1 pakje allesbinder 
 
Voorbereiding:  
Gebruik een mal met een stevige ondergrond en een rand die hoog genoeg is. 
Een gebakschaal kan evt. ook, maar maak dan de taart niet zo hoog. 
Bekleed de mal aan de binnenkant met aluminiumfolie. 
Zet alles zo veel mogelijk klaar, zodat je de verschillende lagen snel achter elkaar kunt leggen. (om 
vel op de pudding te voorkomen) 
 
Bereiding: 

Je gaat nu laag voor laag in de mal maken: 
1ste laag hele beschuiten 
2de laag     vanillepudding (2.5 a 3 pakjes koken volgens de beschrijving op de verpakking) 
3de laag hele biskwie dicht tegen elkaar aan leggen 
4de laag     bessensap (2 flesjes koken met 2 eetlepels suiker, zodra het kookt iets binden met  
                allesbinder, het moet wel vloeibaar blijven) 
5de laag     biskwie 
6de laag     chocoladepudding ( 2.5 a 3 pakjes koken volgens de beschrijving op de verpakking) 
7de laag      beschuiten 
8ste laag     vanillepudding (2.5 a3 pakjes) 
9de  laag     biskwie 
10de laag  bessensap (2 flesjes) 
 
Dek de taart af en zet deze op een koele plaats. 
De taart is het lekkerst als je deze 2 dagen kunt laten staan 
en dus goed is doorgetrokken. 
Eventueel garneren met slagroom en smullen maar!!! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eet Smakelijk! 
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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! 

 


