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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
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Dhr. W. Koller
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn
Tel.: 055-5211308 E-mail: info@brandweer-beemte.nl
Internet: www.brandweer-beemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@apeldoorn-onderwijs.nl
Internet: www.beemte.apeldoorn-onderwijs.nl
Dhr. G. Wijnbergen
Mercatorplein 67, 7316 HK Apeldoorn
Tel.: 055-5215113 E-mail: lienwijnbergen@hetnet.nl

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos en volksdansgroep

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

Kaartclub

Dhr. W. Bomhof
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland
Tel.: 055-3121524 E-mail:
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Algemene informatie
Bibliotheekbus

Elke donderdag van 13:15 tot 13:45 uur bij de basisschool Beemte

Mobiel stadhuis

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

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

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

Gemeentehuis
Apeldoorn

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

Oud papier inzameling
voor Dorpshuis
Ons Huus

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

Defibrillator (AED)

Sinds december 2005 zijn er in ons gebied een aantal defibrillatoren geplaatst.
Deze apparaten kunnen levensreddend zijn bij een hartstilstand.
De locaties zijn:
Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel. 055-3231261
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 7 Teuge, tel. 055-3231210
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Van de redactie
Beste lezer,
Wij hopen dat een ieder heeft genoten van een wel verdiende vakantie!
Voor de mensen die nog moeten gaan; een goede, gezellige en veilige vakantie gewenst!
U heeft inmiddels de 6e editie van De Ratelaar ontvangen, wat neerkomt op het bestaan van één half
jaar Ratelaar, in het nieuwe jasje.
Gezien dit feit hebben wij als redactie besloten om in de volgende editie (oktober) een enquête te
plaatsen, om zo eens te peilen wat u als lezer van de nieuwe Ratelaar vindt…
In de oktober editie zult u ook een verslag lezen van het Beemterfeest...
De redactie wil alle leerlingen van PCBS ‘Beemte’ bedanken voor het insturen van alle tekeningen!
De tekeningen zijn elke keer weer te zien op de voorpagina van elke uitgave.
Met jullie tekenkunsten hebben wij altijd een vrolijke creatieve voorkant!
Wij hopen dat wij lang op jullie creatieve steun mogen rekenen!
Wij wensen iedereen weer veel leesplezier met deze september editie!
Heeft u aanvulling voor de oktober editie, lever uw artikel of advertentie voor 15 september aan bij
de redactie.
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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Verslag van de Sterrit
Sterrit BBvBB 2008
Zondag 6 juli was weer de jaarlijkse sterrit van Buurt en Belangen Vereniging Beemte-Broekland.
Ongeveer 75 personen hadden weer de fiets of auto voor de dag gehaald.
Het was prachtig fietsweer. Alleen misschien een beetje veel wind. Maar dat mocht de pret niet
drukken. Vanaf 1 uur vertrokken de deelnemer op de fiets en vanaf 2 uur de auto’s voor een route
van 21 Km. We proberen altijd weer om een mooie route te vinden door Beemte-Broekland en
omliggende dorpen. Het liefst met een paar nieuwe weggetjes, waar we door de jaren heen nog niet
doorgekomen zijn. Zo wie zo is Beemte-Broekland een prachtig dorp met mooie plekjes.

Dit jaar ging de tocht een klein stukje de nieuwe wijk Beemte-Zuidbroek. Onderweg waren er ter
afleiding de nodige vragen. Halverwege was er een pauze met limonade en snoep en een spel.
Dit jaar was het spel “rat slaan”. Dit blijkt toch nog een lastig spel te zijn want je moet heel snel
reageren.
De kinderen hadden hun eigen vragen en spelletjes. Voor de ongeveer 20 kinderen was er aan het
einde allemaal een prijsje.
Terug gekomen bij het dorpshuis was het terras door een groep vrijwilligers van het dorpshuis buiten
uitgebouwd met banken en tafels. Zo konden we heerlijk buiten zitten. De bar was open en BBvBB
trakteerde op een broodje kroket of frikadel. Geweldig, vrijwilligers dat jullie je zondagmiddag er aan
gewaagd hebben, bedankt!
Deelnemers, wij vinden het fijn dat er ieder jaar nog weer zoveel mensen naar “Ons Huus” komen om
mee te doen aan de sterrit.
Bedankt,
Gerrit en Mini Smallegoor
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Arto-Edelsmeden
Workshops en Cursussen
Weteringdijk 111, Emst
In een middag of dag je eigen sieraad
ontwerpen en smeden bij
Arto-Edelsmeden.
Bij Arto-Edelsmeden kun je terecht voor:
Workshops in Edelsmeden.
Je eigen trouw/relatiering maken.
Een cursus volgen in dit mooie vak.
Onder vakkundige begeleiding van onze
edelsmid, die je op ontspannende manier
door het hele proces begeleid.
Van ontwerp tot afwerking.
Meer informatie over prijzen,
data en inschrijven:
www.arto-edelsmeden.nl
of bel naar: 06 44090748
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Rondje Beemte
Tijdens het Rondje Beemte was het prachtig fietsweer en de belangstelling was dan ook groot!
Er waren zoveel adressen te bezoeken dat velen een keus moesten maken. Om een te groot aantal
adressen te verkomen gaan we bij een volgend Rondje het aantal adressen waarschijnlijk beperken
en zo nodig een aantal exposanten op één adres plaatsen.

Zomaar wat reacties: Greet Grottendieck: Het was druk en gezellig. Veel mensen gingen lekker in de
tuin zitten. Het leek soms wel een reünie! Rein de Groot: Het was enorm druk! s'Avonds waren we
best wel moe! Bij Henny en Hans Kaal waren de mensen verbaasd over het mooie en rustige plekje
zo dicht bij het Kanaal. Eef en Tiemen hadden zoveel bezoek, dat er 7 helpers nodig waren. Maar, ze
hebben genoten! Ons Huus had 3 mensen aan het werk en bij het carving kwam men aan het eind
van de dag terug om te kijken hoe de beelden geworden waren.

Alle mensen bedankt voor hun medewerking, enthousiasme en reacties!
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‘De Bleekerij’
Kipjes……….
Op een boerderij horen een paar kipjes vonden de
vrouwen. De heren iets minder (moeten er weer
hokken gemaakt worden...).
Eerst kwamen er logeerkipjes aan de ene kant.
Maar dat haantje kon hard lopen! Zeker door de
sloot bij Van Assen. Toen deze kipjes weer thuis
waren, kwamen kreeg mijn dochter Chabokipjes.
Klein en rustig, lief haantje. En mooi!

D e B leekerij
Ik koos voor Cochinkrieltjes: heel rustig en een tam haantje. Met het uiterlijk van een bal
veertjes op pootjes. Dat vond de hond dus ook…
Nadat er eentje zo suf was zich door het hekje te wringen, vond ik de hond met een kipje
tussen z’n poten sabbelend op het staartje. Het is helemaal goed gekomen met dit kipje, maar
de hond was niet meer te houden en sprong aldoor over het gaas om maar bij die leuke lopende
ballen te komen.
Uiteindelijk hebben we maar een schrikdraadje boven het gaas gespannen. Hele morgen druk
mee geweest, stroom er op gezet en wij vol verwachting op het tuinstoelen zitten afwachten.
En jawel, daar ging de hond onderweg naar het draadje, en toen…
Vanuit stilstand sprong ze er met gemak gewoon overheen en verdween door de wei naar
buurman Van Assen.
Buurman Van Assen heeft iets speciaals: weggelopen honden komen daar wel vaker
aanwandelen.
Uiteindelijk is het goed gekomen; na ook wat lager een draadje te hebben aangelegd, liep de
hond er tegen aan. ‘Woef’, zei ze, deed 3 stappen terug en heeft de kipjes daarna nooit meer
lastig gevallen.
Als geboren en getogen Beemtenaar moet je er vast om lachen, maar voor iemand die nog
nooit kipjes heeft gehad valt er nog heel wat te leren, helemaal als er kuikentjes komen. Maar
daarover vertel ik de volgende keer meer.
De eitjes smaken in elk geval prima!
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Hieperdepiep Hoera voor:

Peuterspeelzaal Pinkeltje
De Vecht
op 22 September 25 jaar bestaan!
Kerkstraat 36
7396PH De Vecht(tijdelijke huisvesting rechtsachter de kerk)
Tel: 06-30259206
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PCBS ‘Beemte’
Kamp en Musical ‘Chaos’
We gingen woensdag 2 juli op kamp. We gingen op de fiets naar Almen. Het was ongeveer 35 km
fietsen. We stopten eerst bij het speelgoedmuseum in Deventer. We moesten ook het pontje over om
naar het speelgoedmuseum te gaan. Daarna gingen we eten aan de rand van de IJssel. Daarna
fietsten we verder richting de kartbaan. Daar werden we in 2 groepen verdeeld. Eerst een haarnetje
en een helm. Toen kon de eerste groep beginnen met racen. Die mochten 15 minuten. Daarna mocht
groep 2 ook 15 minuten karten. Toen kregen we een ijsje. Daarna gingen we naar de camping. Daar
gingen we eerst de tenten op zetten. En de luchtbedden oppompen. En de tent van de meiden was
lek. Boven Demi’s bed. Toen hadden we een watergevecht houden. Toen gingen we op de fiets naar
de
snackbar. En halverwege de weg reed Femke tegen een buigzaampaaltje aan. Toen
moesten we allemaal lachen. Donderdag gingen we zwemmen, en een bospel doen en
barbecue. En vrijdag gingen we weer naar huis. Toen gingen we bij Zutphen winkelen.
Bij Bussloo stopten we nog een keer. En toen naar school.

De musical: De musical heet “Chaos” het is een hele leuke en rommelige musical. We
hebben een dommig kind in de klas en een juf die alleen aan haar haar denkt ,want dan zegt ze de
hele tijd snitveripsikke zit m’n haar wel goed? En dan zeggen we steeds jawel juf. Dan komt meester
Wobbe binnen met een huilende baby. Dan zegt Jane dan moet u Super Nannie bellen de perfecte
oppasdienst. En dan zegt Floor ik wil ook best even
oppassen hoor. Maar dan komt Super Nannie binnen ze schreeuwt heel erg hard. Dan word de baby
wakker en dan huilt die weer heel hard. En op het eind moeten we afscheid van groep 8 Mike,
Linda,Wouter en Stefan nemen. En we bedanken de moeders die geholpen hebben met schminken en
aankleden.
Gemaakt door Marja en Demi.

Beemte Broekland Hyves:
www.beemte-broekland.hyves.nl
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Biljartvereniging ‘Ons Huus’
Groep & Speler

Wedstrijd Gem. Gem. Gem.
1e
2e
3e
Per.
Per.
Per.

Totaal
punten
3e Per.

Totaal Hoogste
punten
serie
3e Per.

Hoogste Nieuwe
partij
categorie
3e Per.
4e Per.

A: W. Bouwmeester

45

1,77

1,48

1,61

15

37

16

2.43

50

A: G. Wijnbergen

45

1,54

1,51

1,39

12

44

10

1,79

47

A: E. Bellert

45

1,44

1,30

1,26

14

48

10

2,44

41

A: A. Doppenberg

45

1,49

1,37

1,50

19X

51

15

2,24

47

B: J. Broekhuis

45

1,48

1,48

1,66

18X

48

15

2,94

50

B: B. Koller

45

1,40

1,25

1,39

12

30

18

2,75X

44

B: A. Velthoen

45

1,53

1.62

1,61

14

60

14

3,57X

53

B: J. v.d. Heuvel

45

1,09

1,20

1,26

16

42

13

2,53X

41

C: H. Bremer

45

1,23

1,36

1,15

12

57

19

3,38X

41

C: H. Koller

45

0,96

1,08

1,03

13

34

9

1,46

35

C: B. Wijnbergen

45

1,03

1,01

1,06

17

39

14

2,19X

35

C: H. Homan

45

1,00

1,08

0,88

18X

50

7

1,17

33

D: H. Kieskamp Sr.

45

0,86

0,97

0,83

13

34

7

1,27

33

D: H. Kieskamp Jr.

45

0,90

1,02

1,00

24X

61

14

2,06X

35

D: P. van Voorst

45

0,57

0,77

0,63

9

33

6

1,04

29

D: L. Veldhuis

45

0,97

0,95

0,81

14

52

7

1,38

31

De periode kampioenen zijn:
•
•
•
•

Groep
Groep
Groep
Groep

A: A. Doppenberg - 19 punten
B: J. Broekhuis - 18 punten
C: H. Homan - 18 punten
D: H. Kieskamp Jr. - 24 punten

Het gemiddelde is deze periode verdubbeld door: B. Koller, J. v.d. Heuvel, A. Velthoen, H. Bremer,
B. Wijnbergen, en H. Kieskamp Jr.
Dit zijn de standen aan het einde van de derde periode.
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Programma 2008
Oranjefeest Wenum-Wiesel
4, 5, 6 september
Donderdag 4 september
14.00 uur
19.00 uur
20.00 uur

55+ middag
Ballonnenfeest
Feestavond (m.m.v. DJ Sander)
Toegang gratis!

Vrijdag 5 september
13.30 uur
20.00 uur

Kinderspelen
Feestavond met de Sjonnies
Voorverkoop € 12,50, aan de tent € 15,-

Zaterdag 6 september
09.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

Optocht
Wenum-Wiesel Kampioenschappen
Oranjebal (m.m.v. You & Me)
Toegang gratis!

De route van de optocht is als volgt:
Papegaaiweg-Veltmaterweg-Ramsbrugweg-Oude Zwolseweg-Papegaaiweg-WieselsekampwegWieselseweg.
PAUZE
Zwolseweg-Oude Zwolseweg-Papegaaiweg-Feestterrein.

Meer informatie op: www.oranjefeest-wwna.nl
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Workshop op fietsafstand
De Oener Keramiek Boerderij
Op weg naar Oene kom je langs De Oener Keramiek Boerderij aan de Veluwseweg 4.
Toegegeven, het is iets verder, maar ruim 12 km is goed te doen op de fiets!
De Oener Keramiek Boerdeij is de prachtig in originele stijl –maar wel creatief en vooral warmverbouwde boerderij van Astrid en Arie Renkers. Hier geeft Astrid haar workshops keramiek
beschilderen. Je kunt kiezen uit heel veel verschillend serviesgoed.
En heb je geen idee hoe je het aan moet pakken?
Door de warme sfeer, maar ook door de diverse aanwezige voorbeelden is allerlei stijlen, kom je al
gauw in de goede stemming en volgt de inspiratie vanzelf!
Astrid geeft workshops aan groepen van minimaal 6 en maximaal 40 personen. Op donderdagavond
zijn er inloopavonden; daar kan je net zo vaak heen als je wilt (wel reserveren).
De workshops zijn leuk voor diverse gelegenheden, zoals een verjaardag, de geboorte van een baby,
of om samen een servies als huwelijksgeschenk te maken.
Gezien het materiaal waarmee gewerkt wordt zijn de workshops zijn niet geschikt voor jonge
kinderen.
Per workshop kies je voor minimaal € 30,- p.p. aan serviesgoed. Het gekozen serviesgoed is dan de
prijs van de workshop.
Eerst maak je met potlood een schetsontwerp. Dit ontwerp wordt daarna met verf ingevuld.
Dan wordt het geglazuurd. Hierdoor komt de verf onder het glazuur waardoor de voorstelling ook na
vele afwasbeurten mooi blijft.
Astrid bakt het servies op 1000° ; na 10 werkdagen kan je het dan kant en klaar ophalen!
Geïnteresseerd? Kijk op www.deoenerkeramiekboerderij.nl, mail naar
info@deoenerkeramiekboerderij.nl of bel naar tel.nr. 0578-629128 / 06-40378005.
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Oude krantenknipsels

Artikel uit de Apeldoornse Courant 1964
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Uit de oude doos
De boerderijen achter meidoornheggen
trilt in de hitte van de zun.
Een kleine kat slap op een regentun.
De vleer hef grune krallen kregen.
De kamers slaopt in `t stille middaguur
achter de schemer van de blinden.
Een lome windvlaog bladert in de linden.
De windroef steuft tegen de muur.
Twee zwaore peerde trekt een roggewagen
over de blaokerende keienstraot;
de lege schuur verwacht het zaod,
want körter word de zommerdagen.
Het gunk veurbiej ; de jaoren hebt veurgoed
mij oet dat zommerparadies verdreven.
De harfst is daor – en mij is overbleven,
heimwee en warmte, bezunken in mien bloed.

Disse keer un andere dreij an ut stuksien
(uit de oude doos).
Uule heb ut al un paar keer onder de neuze `e
kreeg`n zonder te weet`n van hoe of wat. Wie hef
ut e`schreev`n en waôr kump ut vot.
Nou, dat zak oe uut de doeke doen.
`K bin “Aornd uut de Heggerenk“, mien dunk
da`s wel genog.
De stuksies die tot noe toe in de Ratelaar heb `e
staon, kwaam`n bie mien uut de olde deuze.
Mar as ule ok is un leuk stuksien heb, stuur ut mar
in.
Wat mien disse keer ansprak, he`k helemaôle uut
Drenthe `e haalt.
Ik fiets`n daôr op un mooie dag achter un
kleinverschool`n daarpien langs, deur un mooi
stuksien natuur.
Akkers met tarwe gäste en un beste lappe rogge.
Dat dee mien an vrögger denk`n.
Veural toen iets wieterop in un haarbaarg ut
volgende gedich an de muure hing.
`t Was `e maak deur Hans Heiting in de veurige
eeuw (1983).
Ik mog `t överschriev`n en in disse oogstied
misschien ok veur veule mens`n uut Beemte
Broekland un herinnering an vröggertied.
Aôrnd.

Uut de olde deuze
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Nieuw! In Apeldoorn
Hondenkapsalon
Voor Ras & Rasloze honden
Gespecialiseerd in Golden Retrievers
U kunt bij ons terecht voor..:
Knippen,
Scheren,
Plukken,
Effileren (uitdunnen of inkorten m.b.v. effileerschaar),
Kammen/borstelen,
Ontklitten,
Wassen en drogen,
Nagels knippen,
Haar uit de gehoorgangen halen,
Anaalklieren legen,
en allerlei adviezen over de vachtverzorging van de hond.
Gediplomeerd Hondentrimster
Laura Evers
Veenhuizerweg 39
7321 CV Apeldoorn
0613944174

Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
Neem hiervoor contact op met de redactie.
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Voor de jeugd
Moppen
Jantje zit op school. De meester zegt "wie heeft die wind gelaten?"
Jantje antwoord "ik ik!!"
De meester zegt "naar de gang Jantje."
Als Jantje op de gang zit, denkt hij waarom zit de hele klas in de stank en
ik zit lekker op de gang.
Jantje ging boodschappen doen in de winkel. Toen hij klaar was ging hij gelijk naar de kassa, terwijl
er een rij mensen staat.
Dus de winkelier zegt "Hé, ga eens achter aan staan"
Waarop Jantje zegt "Nee, dat kan niet meneer daar staat al iemand! "
Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor iets dat je niet gedaan
hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou
je dan gestraft worden. Het is juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn huiswerk niet
gedaan."
Twee boeren zijn tegen elkaar aan het opscheppen. zegt de ene boer tegen de andere boer: "Als ik
met mijn tractor om mijn akker heen moet rijden dan ben ik twee dagen aan het rijden." Zegt de
andere boer: "Ja zo'n tractor heb ik ook gehad."

Op pagina 33 staat een mooie kleurplaat…
Veel tekenplezier!
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Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
Neem hiervoor contact op met de redactie.
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Tapas Recept
Ingrediënten voor 12 stuks:
Ingrediënten:
•
Klein teentje knoflook, fijngehakt.
•
3 eetlepels olijfolie.
•
60 gram basilicumpesto.
•
1 meergranenstokbrood.
•
250 gram kleine champignons, in dunne plakjes.
•
2 theelepels balsamicoazijn.
•
4 plakken rauwe ham (elk plakje in 3 stukjes verdelen).
Bereiding:
Snijd het stokbrood in plakjes.
Meng in een klein bakje de knoflook met de olijfolie en bestrijk beide kanten van de plakjes stokbrood
hiermee.
Bak het brood aan beide kanten goudbruin in een droge koekenpan.
Verhit de resterende olijfolie in een koekenpan.
Voeg de champignons toe en bak ze 3 á 4 minuten op matig vuur.
Roer de pesto en azijn erdoor en verwarm alles 1 á 2 minuten op laag vuur.
Verwarm de oven voor op 200 graden.
Verdeel het champignonmengsel over de sneetjes stokbrood en leg
hierop een stukje rauwe ham.
Leg het brood op een bakplaat en bak het tot de rauwe ham krokant
is. Serveer de hapjes direct.

Eet Smakelijk!
Nr. 2008 - September - Pagina 31

Ook hier kan uw advertentie komen te staan!
Neem hiervoor contact op met de redactie.
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Kleurplaat
Met kleuren is iedereen groot geworden!
Veel tekenplezier!
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