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In dit nummer o.a:  
• Nieuwe rubriek “Ratelaartjes”. 
• Verslag BBvBB jaarvergadering. 
• Interview met bekende Beemtenaar. 
• Nieuws over de 50 plus reis BBvBB. 
• Het feestprogramma 2009 van de OVBB. 
 

April 2009 

Streekblad voor Beemte Broekland 

Omgewaaide notenboom langs de Beemterweg 
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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121305    Email: deratelaar@gmail.com 

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

Mw. Q. Kuiper 
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 
E-mail: qkuiper@gmail.com 

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: 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. van Eek 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544 Bankrekening De Ratelaar:  



De Ratelaar - April 2009 - Pagina 4 
 

 
 
 
 
 
 

Hier kan uw advertentie komen te staan! 
 

Informatie over advertenties en tarieven: 
 

Tel: 06 20408544  
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:15 tot 14:00 uur bij de PCBS “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. 
  
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 

Agenda 2009  

14 mei 50+ reis BBvBB 

7/8/9 Augustus Oranjefeest! 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

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

ingezonden kopij. De redactie behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen ingezon-

den stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

De redactie zet zich in voor goede en actuele informatieverstrekking, maar kan niet instaan voor de 

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Beste lezers 
 
 
 
Als deze Ratelaar voor u ligt is het voorjaar alweer begonnen. De natuur maakt zich op om zich van 
een heel mooie frisse kant te laten zien. Op de voorpagina een foto van een omgewaaide boom langs 
de Beemterweg, ter hoogte van de Nieuwe Wetering. Deze foto geeft mooi weer dat het er in herfst 
en winter anders aan toe kan gaan dan in het voorjaar. 
 
De redactie gaat afwisselend op de voorpagina een foto uit Beemte Broekland, of een tekening van 
één van de kinderen van de PCBS plaatsen. De tekening wordt, als er een foto op de voorpagina 
komt, in de rubriek ‘PCBS Beemte tekening’ geplaatst. 
 
Er is ook een nieuwe rubriek gemaakt. Dit mede naar aanleiding van de uitslagen van de door De Ra-
telaar gehouden enquête. We hebben deze rubriek “Ratelaartjes” genoemd. De bedoeling hiervan is 
het mogelijk te maken dat kinderen, maar ook volwassenen, in deze rubriek een gratis advertentie 
kunnen zetten met ‘te koop’ aangeboden spulletjes of ‘gevraagd’ of zelfs ‘gratis’ af te halen. 
Ratelaartjes kunnen het best via e-mail naar de deratelaar@gmail.com  worden gestuurd. Maar ze 
kunnen natuurlijk ook bij een van de redactieleden worden ingeleverd. 
 
In deze Ratelaar vindt u ook de rubriek Agenda  “Ons Huus”. Hierin vindt u niet alleen de openingstij-
den van het dorpshuis, maar ook de wekelijkse en maandelijkse vaste activiteiten. Alweer een nieuwe 
vaste rubriek die elke maand wordt aangepast aan de actualiteit. 
 
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 
 

Uitgave data 2009 
• Week 14 
• Week 18 
• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 41 
• Week 45 
• Week 49 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly van Eek 

Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april aanleveren. 
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BBvBBBBvBBBBvBB   BuurtBuurtBuurt---Belangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

 
Op 26 februari jl. vond de jaarlijkse openbare vergadering van de buurt- en belangenvereni-
ging van Beemte Broekland plaats. De zaal van Ons Huus was bijna helemaal gevuld toen om 
19.30 uur tijdelijk voorzitter Joop Achterkamp de aanwezigen hartelijk welkom heette. 
 
In de vergadering werd door de heren De Haan en De Boer van de gemeente Apeldoorn een 
toelichting gegeven op de aanleg van de Nieuwe Stadhoudersmolenweg. De bij de leden aan-

wezige vragen over o.a. 
de nieuwe overgang over 
het Kanaal en de moge-
lijkheid voor fietsers en 
langzaam verkeer om de 
nieuwe Stadhoudersmo-
lenweg over te steken 
werden aan de hand van 
meegebrachte tekening 
beantwoord.  
 

Tijdens de vergadering werd vervolgens aandacht besteed aan de organisatie van aankomen-
de Koninginnedag. Joop Achterkamp deed uit de doeken op welke wijze Beemte Broekland 
zich tijdens Koninginnedag kan presenteren.  
 
Daarnaast passeerden onderwerpen als “Vliegveld Teuge” en de nieuwe gemeentelijke rege-
ling “Waar stallen verdwijnen” de revue. 
 
Tot slot kwam de jaarlijkse contributie van de 
Buurt- en Belangenvereniging aan de orde. Het 
bestuur besloot de contributie voor 2009 niet te 
verhogen. Het bestuur wil echter wel meer leden 
gaan werven, want het blijkt dat veel Beemte 
Broeklanders geen lid zijn van de BBvBB. 
 
Na de gedane zaken werden de prijzen van de 
tuintjeskeuring uitgereikt en werd de avond be-
sloten met de traditionele Bingo. 
 
Het bestuur. 

Geroutineerde bingospeelsters met de meeste prijzen 

Openbare jaarver-
gadering BBvBB 

2009 
 

V.l.n.r. Quita Kuiper, Joop Achterkamp, Erwin van Leeuwerden, Anton Hafkamp 
en Nelly van Eek. 
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Gemeente ApeldoornGemeente ApeldoornGemeente Apeldoorn   
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PCBS ‘Beemte’   

 

Kriebeltje was op 13Kriebeltje was op 13Kriebeltje was op 13Kriebeltje was op 13----02020202----09 bij ons op school.09 bij ons op school.09 bij ons op school.09 bij ons op school.    
In de middag hebben we een workshop gehad.In de middag hebben we een workshop gehad.In de middag hebben we een workshop gehad.In de middag hebben we een workshop gehad.    
Dat was wel gezellig we leerden ons zelf beter kennen.Dat was wel gezellig we leerden ons zelf beter kennen.Dat was wel gezellig we leerden ons zelf beter kennen.Dat was wel gezellig we leerden ons zelf beter kennen.    
Wij mochten kriebeltje helpen in haar acts ,kriebeltje stelde ons erg op ons ge-Wij mochten kriebeltje helpen in haar acts ,kriebeltje stelde ons erg op ons ge-Wij mochten kriebeltje helpen in haar acts ,kriebeltje stelde ons erg op ons ge-Wij mochten kriebeltje helpen in haar acts ,kriebeltje stelde ons erg op ons ge-
mak. We gingen hele leuke spelletjes doen.mak. We gingen hele leuke spelletjes doen.mak. We gingen hele leuke spelletjes doen.mak. We gingen hele leuke spelletjes doen.    
Eerst mochten de groepen 1,2,3,4 komen en daarna de groepen 5,6,7,8.Eerst mochten de groepen 1,2,3,4 komen en daarna de groepen 5,6,7,8.Eerst mochten de groepen 1,2,3,4 komen en daarna de groepen 5,6,7,8.Eerst mochten de groepen 1,2,3,4 komen en daarna de groepen 5,6,7,8.    
Bij 5,6,7,8 deden we complimenten geven, abc’tje dat ging; zo je kreeg een  Bij 5,6,7,8 deden we complimenten geven, abc’tje dat ging; zo je kreeg een  Bij 5,6,7,8 deden we complimenten geven, abc’tje dat ging; zo je kreeg een  Bij 5,6,7,8 deden we complimenten geven, abc’tje dat ging; zo je kreeg een  
onderwerp dan moest je beginnen met de a  bijvoorbeeld gym dan zei je apen-onderwerp dan moest je beginnen met de a  bijvoorbeeld gym dan zei je apen-onderwerp dan moest je beginnen met de a  bijvoorbeeld gym dan zei je apen-onderwerp dan moest je beginnen met de a  bijvoorbeeld gym dan zei je apen-
kooien mag niet meer en dan zei de ander bah wat jammer enz.kooien mag niet meer en dan zei de ander bah wat jammer enz.kooien mag niet meer en dan zei de ander bah wat jammer enz.kooien mag niet meer en dan zei de ander bah wat jammer enz.    
Ook mochten sommigen zingen over pesten daardoor leerden we hoe een an-Ook mochten sommigen zingen over pesten daardoor leerden we hoe een an-Ook mochten sommigen zingen over pesten daardoor leerden we hoe een an-Ook mochten sommigen zingen over pesten daardoor leerden we hoe een an-
der zich dan voelt. ’s Avonds was er een grote voorstelling.der zich dan voelt. ’s Avonds was er een grote voorstelling.der zich dan voelt. ’s Avonds was er een grote voorstelling.der zich dan voelt. ’s Avonds was er een grote voorstelling.    
Daar mochten de ouders en de kinderen gezellig aan meedoen.Daar mochten de ouders en de kinderen gezellig aan meedoen.Daar mochten de ouders en de kinderen gezellig aan meedoen.Daar mochten de ouders en de kinderen gezellig aan meedoen.    
Zo mochten sommigen hun hoofd door een houten plaat steken.Zo mochten sommigen hun hoofd door een houten plaat steken.Zo mochten sommigen hun hoofd door een houten plaat steken.Zo mochten sommigen hun hoofd door een houten plaat steken.    
En je mocht helpen in de show het was er gezellig dat was het begin van soci-En je mocht helpen in de show het was er gezellig dat was het begin van soci-En je mocht helpen in de show het was er gezellig dat was het begin van soci-En je mocht helpen in de show het was er gezellig dat was het begin van soci-
aal emotioneel. Daar zijn we nu mee bezig dat gaat over hoe je met anderen aal emotioneel. Daar zijn we nu mee bezig dat gaat over hoe je met anderen aal emotioneel. Daar zijn we nu mee bezig dat gaat over hoe je met anderen aal emotioneel. Daar zijn we nu mee bezig dat gaat over hoe je met anderen 
om moet gaan.om moet gaan.om moet gaan.om moet gaan.    
    
Marja en Talita Marja en Talita Marja en Talita Marja en Talita     

    
    
    

kriebeltje was een kleurrijke vrouw.    
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PCBS ‘Beemte’   

 

  

 
 
 
Op school staat alles alweer in het teken van het 
voorjaar en het naderende Paasfeest. De voor-
jaarstakken zijn de school al weer binnen gehaald 
en ook de kuikens en eieren zijn volop te zien. In 
de dagopeningen zijn we bezig met het 40-
dagenproject, waarin we toeleven naar het Pas-
sfeest. Het feest van het nieuwe begin. 
 
 
 
Naast het feit dat we druk zijn om veel te leren op 
school, vinden we het ook erg belangrijk dat er 
aandacht is voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarom hebben we een methode aangeschaft met 
de veelzeggende titel: Kinderen en hun sociale 
talenten. Op die manier willen we structureel aan-
dacht geven aan hoe je kunt groeien in sociale 
vaardigheden. Op 12 februari hebben we de me-
thode gepresenteerd en tegelijkertijd ons ver-
nieuwde pestprotocol. De voorstelling ‘Kriebeltje’ 
was een groot succes; er is heel wat afgekriebeld 
door kinderen, ouders en leerkrachten door het 
geven van complimenten of door het trekken van 
rare gezichten: mimiek. 
 
 
 
Door middel van een kleine foto-impressie willen 
we u laten meegenieten van deze fantastische 
avond. 
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SchaatspretSchaatspretSchaatspret   

Baan commissaris uit Beemte Broekland gesignaleerd op de Weissensee. 
 
Een paar enthousiaste Beemtenaren gingen op wintersport vakantie naar de Weissensee. 
Ja, daar onder zat ook Ab, de baan commissaris van IJsvereniging Beemte Broekland. 
Afgelopen winter was hij al bijzonder druk geweest op het Kanaal, maar zoals dat met echte schaat-
sers gaat, van het schaatsen kun je niet genoeg krijgen. 
Natuurlijk kwam hij toen ook niet, of in ieder geval weinig, aan het schaatsen toe. 
Vóór hem waren er ook al mensen uit onze buurtschap naar de Weissensee geweest, zij wilden zelfs 
meedoen met de alternatieve elfstedentocht. 
Maar toen was het ijs niet zo goed, volgens hen was er niet te schaatsen. Ja, wat wil je ook als de 
beste mensen van een ijsvereniging, zoals bij ons uit Beemte Broekland, hier wonen en niet in Oos-
tenrijk. Ik denk ook wel dat zij toen dachten, ja Norbert is zeker geen Ab. Jammer toch! 
 
Ab daar aangekomen controleerde natuurlijk meteen het ijs. De nacht ervoor had het daar nog 16° 
gevroren. De schaatsen moesten meteen onder. Nou het kon er mee door, natuurlijk wel wat scheu-
ren maar het ging wel. De mensen die altijd op een kunstijsbaan schaatsen zijn natuurlijk ook wel 
een beetje verwend. 
Maar wat heeft onze baancommissaris genoten, zelfs ook van het langlaufen, ja dat kan hij ook! De 
anderen van het gezelschap hebben natuurlijk ook genoten van het langlaufen, in ieder geval gepro-
beerd. Maar als je dan tweemaal goed valt zoals de vrouw van de baancommissaris, Tootje, ook be-
kend van de koek en zopie tent van de Beemter ijsvereniging, dan gaat de lol er gauw af. Dan ga je 
gewoon samen met Ineke, die ook stempelde met de prestatietocht op de Beemte en echt niets van 
de wintersport kan, ja zelfs bijna lopen kan ze nog niet, daarvoor heeft ze nog laarzen met spikes van 
Frank geleend, lekker wandelen, nordic walken of gewoon kijken hoe anderen langlaufen, schaatsen, 
klunen of natuurlijk ook vielen. Iedereen heeft genoten. 
Elke dag straalde daar dan ook de zon. Sneeuw is er die week niet meer gevallen. 
 
Wat een feest was het toen John, neefje van de baan commissaris, met zijn Ria, (ook van de koek en 
zopie van de Beemte) op woensdag naar de Weissensee kwamen. John is al net zo gek van het 
schaatsen als zijn oom. 
 Maar hij ging nog verder, hij kon ook langlaufen en skiën. Ja ongelooflijk, een paar weken geleden 
had hij een paar uur les gehad in het skiën en nu ging hij al van de zwarte piste af. Ria wilde ook wel 
leren langlaufen, daarvoor was Henk er dus. Hij leerde Ria de kneepjes van het vak, maar al gauw 
kon zij het heel goed. Zij liet Henk steeds netjes voorgaan, dat doe je met een opa zei ze, maar ze 
kon wel veel sneller. 
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SchaatspretSchaatspretSchaatspret   

Iedereen had op zijn tijd wel even iets last van spierpijn, maar niemand ging met Henk mee de sauna 
in om goed warm te worden en daarna, om af te koelen, een duik te nemen in een wak in de 
Weissensee. Nee laten we maar een jägermeister nemen zeiden ze dan. 

 
Maar er moest vooral door Ab en John geschaatst, dus ge-
traind worden, want vrijdag de twintigste februari wilden 
ze meedoen met de marathon prestatietocht op de 
Weissensee. 
Dan schaatsen op het kleine meer, dan weer verder naar 
het grote meer. Zo kwam dan toch eindelijk vrijdag de 
twintigste. Om 9.00 uur kon er gestart worden. 
Norbert had de baan zo goed mogelijk geprepareerd. 
Ria heeft de schaatsers naar de baan begeleid. De ande-
ren hadden toch ook nog vakantie en dan al zo vroeg uit 
bed! 
 

Maar het ging prima, later hebben wij ze toegejuicht, ja toe geschreeuwd. Ondertussen hebben we 
ook voor drinken gezorgd, daar konden ze rustig van genieten. Want het ging om het aantal kilome-
ters en niet wie het eerste aankwam. 
Daarna kwam de uitreiking, allebei 55 km binnen 3 uur. Fantastisch, daar hoort een oorkonde en een 
medaille bij.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verder is er natuurlijk genoten van de Radlers, vroeger heette dat bij ons `sneeuwwitje`, rode wijn, 
witte wijn, apfelstrüdel, schnitzels maar ook heel veel mineraalwater. 
 
Voldaan en gelukkig zonder botbreuken, kwamen we zondagavond weer op de Beemte aan. 
 
Deze belevenissen en de foto’s zijn geschreven en gemaakt door Ineke.  
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Mijn naam is Kitty Gerritsen.  
Sinds 2000 ben ik actief in het nagelvak. Nadat ik mijn 
salon in Teuge heb opgestart, ben ik gaan werken voor 
Mey Liang Nails & Cosmetics in Soesterberg.  
 
Toch bleef het nagelen kriebelen, vandaar dat ik per 15 
september mijn salon onder de naam Denger Nails in Teu-
ge weer volledig geopend heb! 
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, 
tassen en sjaaltjes. 
 
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of voor een 
proefnagel. 
Ook is het mogelijk om even lekker rond te kijken tussen 
de bijoux. 
 
Momenteel werk ik alleen op afspraak, dus een belletje 
van te voren is aan te raden. Ook voor eventuele vragen 
sta ik u graag te woord.   
 
Tot ziens bij Denger Nails! 
  
Kitty Gerritsen 
Stationsweg 5 
7395 SB  Teuge 
06 – 42621447 
www.dengernails.nl 
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50 plus reis BBvBB   

De reis is geboekt en het programma voor die dag ziet er  erg leuk 
uit! 
 

We gaan, net als vorig jaar, met de organisatie van “Dagje uit”. 
 

Harry de Jager, de chauffeur die we nog van vorig jaar kennen, zal 
ons via een mooie route laten belanden in een sfeervol plaatsje, 

waar we van een kop koffie met gebak kunnen genieten. 
 

Verder zullen we veel interessante dingen zien, lekker eten, uitrus-
ten op een gezellig terras of even een winkeltje in. 

 
In April gaan we met de lijsten rond, zodat mensen die al eerder 

mee zijn geweest zich kunnen opgeven. 
Ook kunt u altijd bellen voor informatie en opgave, dus ook als u 

nog niet eerder mee bent geweest. 
 

Alles op een rijtje: 
 
Datum:    donderdag 14 mei 2009 
Aanwezig:    9.00 uur bij dorpshuis `Ons Huus` 
Vertrek:    9.15 uur 
EHBO:     aanwezig 
Terug bij dorpshuis: 17.15 uur  
Inlichtingen/opgave: Annet de Haan  3122314 

           Nanda van Welie  3231759  
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Oranje VerenigingOranje VerenigingOranje Vereniging   

Beemte BroeklandBeemte BroeklandBeemte Broekland   

 
Geachte Beemte Broeklanders 
 
Zoals jullie weten wordt op de ledenvergadering het programma bekend gemaakt 
voor het oranjefeest Beemte Broekland. Dit komt later in het verhaal aan de beurt. 
Een bijna geheel nieuw bestuur op een na deze mag best eens genoemd worden dat 
is Gradus van Lohuizen, hij zal ons nog veel moeten uitleggen en ook af en toe de 
puntjes op de i zetten maar ook dat gaat goed komen. Bij velen is het al bekend dat 
Frits van Welie afgetreden is. Namens het bestuur bedankt voor al die jaren. 
Maar wat zijn we van plan dit jaar ? 
Meer aandacht voor de kinderen deze zijn per slot van rekening onze toekomstige 
opvolgers zal ik maar zeggen. Voor de exacte invulling voor deze kinderen zie vol-
gende verslag. 
Ook is de vernieuwde website in de lucht binnenkort kompleet met nieuw O.V.B.B 
logo. 
Verder wordt er driftig gewerkt aan achterstallig onderhoud, we gaan niet alles op-
noemen dan wordt het een beetje saai. 
Nieuw dit jaar terug van weg geweest gaat het bestuur mee rijden in de vernieuwde 
optocht, dit laatste ondervoorbehoud van de toestemming van de gemeente natuur-
lijk. Maar als het doorgaat  zal de route niet meer over de Kraaijagersweg en de Nij-
broeksweg gaan maar door Zuidbroek wat zeg je, ja u leest het goed door Zuidbroek 
dus doe uw best om een zo mooi mogelijke wagen te bouwen. 
Ook gaan we dit jaar flyeren  met al onze sponsoren op de mega mooie folder. Hier 
mag je als sponsor best trots op zijn een folder in kleur met logo’s en al inclusief het 
hele programma. 
Denk dat jullie Beemte Broeklanders weer redelijk op de hoogte zijn gebracht. 
 
 
Het nieuwe O.V.B.B. Logo 
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ORANJEVERENIGING BEEMTE BROEKLAND 
 
 

7 - 8 en 9 augustus 
 

programma 2009 
 

VRIJDAG 7 AUGUSTUS 
 
14.00 UUR   OPENING MET HET WILHELMUS 

SENIORENMIDDAG 
 
20.00 UUR              Feestavond met Gewoon Jansen                                         

   
 
 
 
 
 
 
     
  

Gast optredens van: 
 

 Stef Ekkel       De Foppers 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01:00  UUR   Einde feestavond 
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS 
 
9.00 UUR   ONTBIJT IN DE TENT 
 
09.45 UUR   START OPTOCHT 
 
14.00  UUR   KINDERSPELEN 
     AANSLUITEND BALLONNEN WEDSTRIJD 
 
20.00 UUR   Feestavond met B-Have  (Mellow) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
     
01:00  UUR   Einde feestavond      

   
 
ZONDAG 9 AUGUSTUS 
 
13.30 UUR   ZESKAMP 
 
20.00 UUR   Feestavond met 7 Op de schaal van Richter  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.00 UUR   EINDE FEEST     
 

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIE’S 
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Beste klant, 
 
Na een jaar op de 
zaterdag gesloten 

zijn geweest.  

Beste klant, 
 

Na een jaar op de zaterdag gesloten zijn geweest.  
Hebben wij, van Workx (voormalig Amarent verhuur), besloten 

om vanaf April weer open te gaan op de Zaterdag. 
 Zodat de bedrijven maar ook zeker de particulieren weer bij ons 

terecht kunnen op de zaterdagochtend! 
 

 

We zijn o.a. gespecialiseerd in:  
tuin- en park machines, 

Steigermateriaal 
Hoogwerkers 
Aanhangers 

Tegelzaagtafels 
 

Voor een uitgebreid aanbod van onze verhuurvloot wil ik u graag 
doorverwijzen naar onze website 

 
 

WWW.WORKX.NL 
Graag tot ziens! 
Het Workx Team 

 
Openingstijden:      We zijn te vinden op 
Maandag t/m Vrijdag     Industrieterrein Noord 
07:00 --- 17:00      Vissenstraat 3  
Zaterdag        7324 AW Apeldoorn 
08:00 --- 12:00      Tel:  055-3667888 
                                                                           Fax: 055-3667883 
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Stereogram is de naam voor een plaatje waar iets verborgen inzit. Door je ogen op een 
aparte afstand of blik te zetten kun je er iets in zien. 

StereogramStereogramStereogram   
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Interview  Interview  Interview  ---      Reinder SlijkhuisReinder SlijkhuisReinder Slijkhuis   

 
 
 
 
Datum 8 maart 2009 

 
Zaterdagmorgen 7 maart 2009 10.30 uur, ik klop 
aan bij de broers Slijkhuis aan de Bellertstraat 13 in 
Beemte Broekland. Ik stap binnen in de heerlijk ou-
derwets geurende keuken, waar broer Hennie Slijk-
huis de boerenkool in kookbare stukken snijdt en 
broer Reinder in afwachting is van mijn interview 
met hem.  
Bijna nog voordat ik zit laat Reinder weten dat hij al 
eerder is geïnterviewd voor de Ratelaar, waarmee hij 
lijkt te willen zeggen `waar is dit nou nog voor no-
dig`. Gelukkig vertelt hij dat dat eerdere interview 
10 jaar geleden is en ik meld dat het dus hoog tijd 
wordt voor een volgend interview. Nog maar weini-
gen zullen dat oude interview nog kennen. 
Reinder vertelt. Hij is er 1 van de 3 kinderen Slijk-
huis en woont al z´n hele leven op dezelfde boerderij 
in Beemte Broekland. Zijn ouders hadden een ge-
mengd boerenbedrijf en het lag dus voor de hand dat 
ook Reinder het boerenbedrijf zou voortzetten. Maar.. jongere broer Hennie was 
er ook en dus ging Reinder uit werken. Eerst graan malen en mengen bij Neute-
boom, waar hij het molenaarsvak leerde. Toen dit bedrijf in de jaren zeventig de 
concurrentie van de moderne bedrijven ging verliezen, vond hij een baan bij 
Kwakkel. Daar deed de crisis begin jaren 80 zijn intrede. De bouwmaterialen wer-
den niet meer afgezet en Reinder verloor zijn baan. Maar niet voor lang… een half 
jaar later kon hij aan de slag op de kwekerij van defensie bij Nieuw Milligen. Toen 
daar begin jaren negentig de boel vanwege reorganisatie van Defensie werd ge-
sloten zat het `uitwerken` van Reinder er op en ging hij met pensioen. 
Vele Beemte Broeklanders zullen Reinder al kennen van het verenigingsleven. 
Van 1956 tot 1989 was hij secretaris van de Oranjevereniging en organiseerde 
hij, samen met de andere bestuursleden, de jaarlijkse Oranjefeesten. Eerst in een 
tent aan de Wetering en van lieverlee in en in de richting van het Dorphuus. Rein-
der vertelt dat het niet altijd in een opgaande lijn ging. Vooral toen in de jaren 
zestig de televisie in opkomst was, liep het aantal feestgangers fors terug. Rein-
der was secretaris, maar zonder typediploma. Hij vertelt dat hij nog wel een po-
ging heeft gedaan om het typen onder de knie te krijgen, maar zijn werkhanden 
en de kleine toetsen lieten zich niet goed combineren. Zijn oplossing. in ruil voor 
wat verse groenten uit de tuin vond hij de secretaresse van Kwakkel bereid de 
stukjes van de Oranjevereniging te typen. Reinder was dus secretaris met secre-
taresse 
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Interview  Interview  Interview  ---      Reinder SlijkhuisReinder SlijkhuisReinder Slijkhuis   

Naast deze job was Reinder vanaf 1980 ook de ijsmeester van Beemte Broekland. Als ijs-
meester was hij verantwoordelijk voor de activiteiten op het ijs van het Kanaal. Als er ijs 
was, moest als de wiedeweerga aan de slag. In alle vroegte en in het donker werd minuti-
eus de ijsdikte opgemeten. Reinder waakte er wel voor dat niemand hem dan zag, want…. 
vele boeren en buitenlui dachten dat als de ijsmeester ging meten je ook meteen kon 
schaatsen. 
Reinder vond ijsmeester zijn, een hele klus, want de organisatie van het schaatsen en de 
toertocht moest binnen een dag of enkele dagen worden opgezet. ´s Nachts gingen de 
mannen en vrouwen van de ijsvereniging met gieters water op pad om de gaten en barsten 
in het ijs te dichten.  
1996 leek een top ijsjaar te worden. Het ijs was dik genoeg en er was een prachtige ijszon-
dag aangekondigd. Alle ingrediënten voor een succesvolle toertocht waren aanwezig. De 
belangstelling was zo groot dat de ijsvereniging op de zaterdag ervoor nog medailles liet 
bijmaken. Zondagmorgen half zeven ging bij Reinder de telefoon. Hij had een niet al te best 
voorgevoel. De beller liet weten dat iemand de sluisdeuren had opengedraaid en dat er wa-
ter over het ijs was gelopen. Reinder haastte zich naar het Kanaal om te redden wat er te 
redden viel. In het donker begaf hij zich op het onder hem krakende ijs om te zien of hij de 
overloopschuiven naar de Grift open kon zetten, om zo het water te laten wegvloeien. Dat 
lukte, maar het mocht niet baten. Reinder is er nooit achter gekomen wie de sluisdeuren 
heeft opengezet, maar blij is hij er nog steeds niet van.  
Reinder heeft Beemte Broekland zien veranderen. Er wordt meer en meer van Beemte 
Broekland afgeknabbeld zegt hij. We hebben de A 50 zien komen, waardoor Beemte Broek-
land door midden werd gekliefd. Zouden de aanvankelijke plannen voor de op/ en afritten 
zijn doorgegaan dan had Reinders boerderij er wellicht helemaal niet meer gestaan. Ook 
door Zuidbroek is er weer veel van Beemte Broekland afgeknabbeld.  
Toch heeft Reinder het in Beemte Broekland prima naar zijn zin. Met buurman Koldenhof 
leest hij de krant en wordt er op zaterdagmorgen koffie gedronken. De gesprekken gaan 
niet zelden over de wederzijdse tuinen en de jaarlijkse tuintjeskeuring. Beiden gooien jaar-
lijkse hoge ogen en zolang ik de tuintjeskeuring ken staan ze of op 1 of in de buurt van de 
eerste plaats. Er is sprake van een gezonde strijd. Doen de Vlijtige Liesjes bij Koldenhof het 
niet best dan vindt ook Reinder dit hartstikke jammer. Daarnaast vermaakt Reinder zich pri-
ma als part time koster van de kerk. Met andere hulp kosters zorgt hij er voor dat de kerk 
van Beemte Broekland in topvorm blijft.  
Tegen twaalven zit mijn interviewtijd er op. Broer Hennie schudt de aardappelen en boeren-
kool in de pannen op het fornuis op. Ik wil nog een fotootje maken. Reinder wil wel, maar 
niet van harte. Nog niet gewend aan het digitale foto tijdperk vindt Reinder het na twee 
klikken ruim voldoende. Met enige aandrang maak ik nog een paar foto´s binnen en buiten. 
De zon schijnt. Het is een mooie dag en het was een leuke ontmoeting met een uniek mens. 
Ik zwaai en Reinder gaat aan de boerenkool. 
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Dag buurtbewoners. 
 
Een vervolg verslag van het bezoek van Koningin Beatrix en haar gevolg. 
Er zijn inmiddels weer enkele vergaderingen geweest. De eerste met de ver-
enigingen. Hier waren aanwezig de School, de IJsvereniging, de Oranjevere-
niging en de Buurtbelangen.De ouderen soos had al te kennen gegeven niet 
mee te doen. De Brandweer moet op de dag zelf vrij worden gehouden. We 
hebben de dingen door genomen wat we gaan doen op 30 april. De IJsvere-
niging zal een parkoers uitzetten waar men kan klunen. De Oranjevereniging 
zal een soort kleinen zeskamp uitzetten, met bv. ringsteken met een kleine 
tractor, koe melken enz. De School zal ook wat in elkaar zetten en oefenen 
met de kinderen. Verder hebben we oude ambachten. Zoals: manden vlech-
ten, glas in lood, schilderen en iemand die vogelhuisjes en zo maakt. Verder 
hebben we een vergadering gehad met de Gemeente Apeldoorn en de Dor-
pen. Daar worden steeds meer dingen bekend gemaakt of met elkaar afge-
sproken. Op de dag zelf mag ieder dorp maar vier auto’s + aanhangwagen 
meenemen en parkeren  op een veld bij paleis het Loo. Alle ander mensen 
die met de auto gaan moeten naar bedrijven terrein noord gaan en daar de 
auto parkeren en worden vervolgens per pendelbus vervoerd naar het uitstap 
punt hoek Hertenlaan en Zwolseweg, van daar moet u dan nog een stukje 
lopen. Voor de mensen die op de fiets komen worden en stallingruimte ge-
zocht. Ook hier zult u een stuk moeten lopen. Verder kan ik nog niet al te 
veel vertellen. Op 8 april wordt er een persconferentie gegeven waar wordt 
verteld wat er allemaal gaat gebeuren. We zullen nu verder de puntjes op de 
I moeten zetten en de zaken allemaal goed regelen, zodat we als Beemte-
Broekland een goede presentatie zullen hebben. 
 
We zullen u zoveel mogelijk op de hoogte houden. 
 
 
Groeten Joop Achterkamp 
 
 

KoninginnedagKoninginnedagKoninginnedag   
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ZijactiefZijactiefZijactief   de Vechtde Vechtde Vecht   

Op woensdag 8 april is onze creatieve avond. 
Deze avond wordt zoals altijd verzorgd door de activiteitengroep. 
Ook dit keer hebben ze weer iets origineels bedacht wat het goed zal doen op de 
Paastafel. 
Op hun verzoek mag ik er niets over vertellen, het moet voor de leden een verras-
sing blijven, maar ik kan u wel verklappen dat het heel leuk is.  DUS, KOMT U AL-
LEN. 
Ook al bent u niet zo creatief aangelegd, er is deskundige hulp en meestal gaat 
iedereen na een creatieve avond voldaan huiswaarts.  
De locatie is: Zaal de Groot en de avond begint om 20.00 uur. 
Dit is tevens onze laatste ledenavond voor het zomerseizoen. De maanden, mei, juni, 
juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten, maar dat wil niet zeggen dat we elkaar 
niet meer kunnen ontmoeten. 
 
Er wordt nog een avondfietspuzzeltocht  georganiseerd, een dagfietstocht en een 
uitstapje met stadswandeling. Zodra de datums bekend zijn hoort u die en u kunt 
ze vinden in de agenda op de site van Plaatselijk Belang. www.de-vecht.nl  met een 
link naar Zijactief. Hier staat veel informatie op over onze vereniging en adressen 
waar u zich op kunt geven voor één van de uitjes.  
 
Elke woensdagmorgen kunt u zich aansluiten bij de Nordicwalkinggroep. 
Om 9 uur start men vanaf de Groot. Doe eens gezellig mee. 
 
Misschien: Tot Ziens bij een Activiteit van Zijactief de Vecht. 
 

 

Groetjes  Janny. 
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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 

    

    

    

Hier had uw advertentie 
kunnen staan. 

 
 

Informatie over advertenties 
en tarieven: 

 
Tel: 06 20408544 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude krantenknipsels   

Overgenomen uit het archief 
van Hendrik Peppelenbos 

De sloop vond plaats op 13 december 1988 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

Blie’j, blie’j, blie’j, 
Maarg’n is ’t koneginnefees. 

Mar dat daggien vrie’j 
Leek ons nog ut meest. 

 
De veuruge aôvend vrog ga-

ôn slaôp’n,  
’t dek ôver de oor’n heer. 

En dan mar haôp’n, 
was’t maarg’n mar heel slech weer. 

 
Dan hoev’n wie’j misschien toch, 

niet naôr de schoele heer. 
Mar ‘s maargens scheen de zunne al vrog, 

Deur ’n kiere van de luuk’n heer. 
 

De goeje kleer’n disse keer,  
en de stomme sjerp kwam uut de kaste. 

Die knupp’n moe dan umme oe heer, 
en met ’n groote spelde vaste. 

 
Zo liepe wie’j dan naôr schoele toe, 

meestal met teeg’n zin. 
Um dat ut mos van va en moe, 

brach ie’j dur niks teeg’n in. 
 

In’n groote optoch naôr de maark, 
en met de sjerp onder de kinne. 

Zonge wie’j met wel duuzend man staark, 
veur onze koneginne. 

 
Dan kwam de burgemeister, 

as’t zing’n was’t daôn. 
En die dan zo deftig praôt’n, 

da’w liever naôr huus waar’n `e gaôn.                             
 

Un film in un gebouw, 
sukela en un buultien snoep. 
En as ’t of  eloop’n was gauw,                                                                                               

op huus an, naôr de boon’soep. 
 

De sjerp blif noe in de kaste, 
dat is è wes, kump niet weer. 

Noe geet de Koneginne steevaste, 
zelf naôr de mens’n heer. 

 
Met de koninklukke hellikopter, 
was ze al in Vaôss’n, Almere, Hoorn. 
En dit jaôr viert ze’t verjaôrdagsfeest, 
op’t Loo en in Apeldoorne. 
 
Noe kump ze wel vaker op’t Loo, 
He’k laats nog è leez’n. 
Dan zol Beemte-Broekland dach ik zoo, 
net zo’n goe`je keuze weez’n. 
 
’t Leek mien geweldig toch, 
As ze met un boot kwam deur ’t kanaal. 
En Beemte-Broekland un höttien bezog, 
effies wied vot van’t feeskebaal. 
 
De schoele, de Willeminakaarke, 
die nog deur eur Opoe is lös é daôn. 
Dat waar’n al zo twee dinge é wes, 
umme effies naôr toe te gaôn. 
 
Noe kan ze ok met de hellikopter, 
tot an de Papegaaijebrugge. 
Dat kos ok veule minder tied, 
dan deur ’t kenaal terugge. 
 
Och,’t zal dur wel niet van koom’n, 
Majesteit zal wel in Apeldoorne bliev’n. 
Toch bint disse droom’n, 
mooi um op te schriev’n. 
 
De sjerp is naôr’t mezeum é gaôn, 
Is al lange uut de tied. 
‘k Hebbe dur niet bie stille `e staôn, 
want ’k mogge ’t rotding niet. 
 
Noe alle gekheid op un stöksien, 
um da’k ’t genog zo vinne. 
En nem ik zo al vaste un slöksien, 
op onze Koneginne. 
 
 
Aôrnd. 
 

Van vrogger en noe  
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Brandweer BeemteBrandweer BeemteBrandweer Beemte   

Harco Wolters nieuwe postcommandant van Brandweer Beemte  

28 februari 2009 - Apeldoorn - Bij Harco Wolters (37) lijkt het leiderschap van het brandweerkorps de Beemte in 
de genen te zitten. Zijn vader was jarenlang postcommandant van de Beemte, tot hij na zijn overlijden werd opge-
volgd door Harry Linthorst (50). Die zaterdag op zijn beurt de leiding overdroeg aan de jonge Wolters, wiens moe-
der kort na het overlijden van haar man nog de eerste steen legde van de kazerne aan Kanaal-Noord. 
 
En zo is de cirkel zaterdagavond rond in de Beemte. 's Middags nog even poseren voor de kazerne, 's avonds een 
gezellige avond met een officieel gedeelte, in het bijzijn van het negentien man tellende vrijwilligerskorps, de part-
ners, maar ook de oud-leden, die de kazerne nog maandelijks aandoen voor een avondje kaarten. 
 
Linthorst vindt het genoeg geweest, na vijftien jaar als postcommandant het korps te hebben geleid. Regeren is 
vooruit zien, was zijn motto in 1994. En nog steeds, want nu kan hij een stapje terug doen. ,,Als gewone vrijwilliger 
ben je met de 220 uitrukken die we momenteel per jaar hebben vijf uur per week in touw, naast de wekelijkse oe-
fenavond. Maar als postcommandant heb je ook nog je vergaderingen en andere werkzaamheden, ook al hebben 
we die hier goed verdeeld''. 
 
Wolters wil al wel zijn motto voor de komende jaren verklappen, maar de visie die hij op de toekomst van het korps 
heeft, blijft nog twee weken een verrassing. 'Achterom kijken helpt om vooruit te kijken', is zijn credo, daarmee ver-
wijzend naar het motto van zijn voorganger, maar ook naar alles wat hij van hem heeft geleerd en naar het belang 
van de wekelijkse evaluatie van de oefeningen en het echte werk. 
 
Belangrijkste voor hem is de dankbaarheid die hij telkens ontmoet. ,,Dat is het mooiste. Hoe de afloop ook is, want 
je kunt niet altijd wat doen als brandweerman. Ook nabestaanden zijn dankbaar voor onze inzet'', zegt Wolters. De 
toekomst van het korps ziet hij rooskleurig tegemoet, ook al zal er door de herverdeling van de Apeldoornse brand-
weer over de stad heel wat voor zijn mensen veranderen. ,,Het is een mooie club, die je moet koesteren.'' 
 
Opvallend is dat het korps gemakkelijk aan vrijwilligers kan komen, waar elders nog wel eens een gebrek aan is. 
Oud-postcommandant Linthorst: ,,Als je een goede club hebt van mensen met een binding met elkaar, vind je ge-
makkelijk nieuwe mensen. In september zochten we iemand, die nu al met zijn opleiding klaar is. Bovendien woont 
hij 200 meter van de kazerne. We hebben iemand van zestig die afzwaait, maar die woont 800 meter van de kazer-
ne. Die kan dus met een gerust hart weg''. 
 
Naast Wenum-Wiesel en de Beemte en omgeving heeft het korps ook Kerschoten en Zevenhuizen als werkgebied. 
 
Bevelvoerders Brandweer Beemte: 
1e Bevelvoerder: Harco Wolters 
2e Bevelvoerder: Cor Meurs 
3e Bevelvoerder: Danny Vastenhout 
4e Bevelvoerder: Harry Linthorst 
5e Bevelvoerder: Ap Koldenhof  
 
Artikel uit: de stentor van 28 februari 2009  
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Deze keer fietsen we naar het centrum van Vaassen. Naar de Deventerstraat 15-b, tegen-
over de Wereldwinkel. Hier vind je de winkel De Klim met heel veel handwerk en hobbyspul-
len. Je kan er diverse bollen wol kopen, katoen, lint breipatronen en fournituren. Ook veel 
soorten papier, stickervellen, stempels, mallen en kralen; heel veel kralen. 
Sinds kort kan je ook je kleding laten herstellen door De Klim. 
 
In de winkel staat een grote tafel, waaraan eigena-
resse Anja Nijhof met haar vriendinnen haar work-
shops geeft.  
Er zijn 3 soorten workshops: 
 
Workshop sierraden voor kinderen vanaf 8 jaar 
(kosten € 10,- inclusief kralen) en sierraden voor 
volwassenen (kosten € 10,- exclusief kralen). Ge-
maakt kunnen worden kettingen, armbanden, oor-
bellen en sleutelhangers. 
 
Workshop homedecoratie voor kinderen vanaf 6 
jaar (beginnen met schilderen, kosten € 7,50 inclu-
sief materiaal) .Voor volwassenen kan je denken 
aan werken met papier en decopage. 
Decopage is het beplakken van voorwerpen met 
heel dun decoratief papier, wat daarna  gelakt 
wordt. Het resultaat is inderdaad decoratief. 
Een andere mogelijkheid is aslan. Hierbij wordt een 
soort kunststof met een lijmlaag versiert met stof-
jes en lint. Je kan dat bijvoorbeeld doen op een ca-
deautasje, een cd doosje, enz. Het ziet er heel leuk 
uit. 
 
Workshop kaarten maken. Er worden nog enkele 
workshops in april gegeven, daarna start met hier-
mee weer in september. Als u belangstelling heeft, 
kunt u het beste tegen die tijd even informeren.  
 
De groepsgrootte van een workshop is maximaal 8 personen; er is koffie en thee aanwezig. 
De workshops voor volwassenen worden gegeven van maandag t/m vrijdag van 19.30 uur 
tot 22.00 uur. De workshops voor kinderen op woensdag en zaterdagmiddag van 13.30 uur 
tot 16.00 uur. 
 
Informatie , inschrijven of eens een kijkje nemen: 
De Klim, Deventerstraat 15-b, 8171 AA Vaassen, tel. 0578 561226 
 
 

Workshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstand   
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

 
 

 
 
NARCIS EIERDOP 
 
Wat heb je nodig? 
 
Geel karton 
Eierdoos  
Oranje verf 
Lijm 
 
 
Knip uit geel karton een bloem. Knip één kom-
metje uit een eierdoos en verf deze oranje. 
Als de verf droog is plak je het kommetje in het 
midden van de bloem. Paasei erin en het eier-
doppie is klaar! 
 
 

KNUTSELEN VOOR PASEN 
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B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 
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Uitslag tuinkeuring BBvBB   

     Beemte-Broekland 26 februari 2009-03-20 
 
 
 
     Tuinkeuring 2008. 
 
 
     Bloementuinen 

1 A. Bouwmeester Broeklanderweg  76.2  46 punten 
2 T. Schipper Vellertweg 14   45½ 
3 R.  Slijkhuis Bellertstraat 13   42  
4 H. Diks  Nijbroeksweg 13   41½ 
4 J. Koldenhof Bellertstraat 10   41½  
5 W. de Haam Jr. Vellertweg 33   40½  
6 J. Bouwmeester Broeklanderweg 52  40   

 
 

    Groenen tuinen 
1 B. de Vries  Kraaienjagersweg 12  42 punten 
2 G. Hofenk  Nieuwe Wetering 14  40  
3 D. Beekman Bellertstraat 14   39½ 
3 A. Ganzevles Broeklanderweg   39½ 
4 T. Kaal  Halvemaanweg 8  39   
5 W. Mulder  Beemterweg 49   38 
 

Uitreiking van de beker aan mevr. de Vries. 
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Ratelaartjes   

 
Te koop igsz kindercampingbedje.Tel. 06 24979300 
 
Te koop eenvoudig poppenhuis uit jaren 70, met nog originele print buiten en 
binnen. 
Tel. 06 24979300 
 
Te koop groot houten poppenhuis. Is gebruikt als garage voor Brudertractoren. 
Opritten kunnen verwijderd worden en je hebt weer een mooi poppenhuis. 
Tel. 06 24979300 
 
Te koop aangeboden:  
Meidenfiets, 26 inch met 3 versnellingen en kilometerteller. Zo goed als nieuw!  
Vraagprijs € 160,00.  
Tel. 055-5409553 of 06-23934384  
 
Te koop aangeboden:  
Hondenbench L.90/B.60/H.80 cm.  
Vraagprijs € 35,00  
Tel. 055-5409553 of 06-23934384  
 
Te koop aangeboden:  
Vouwfiets merk Suncross. 
Prijs € 15,00. 
Tel. 055-3121305. 
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Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   

Biljartvereni-Biljartvereni-Biljartvereni-
ging ”Ons ging ”Ons ging ”Ons 
Huus”Huus”Huus” 
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Openingstijden: maandag tot en met donderdag  vanaf 18.00 uur 
   vrijdag, zaterdag en zondag       vanaf 16.00 uur 
Eerste Paasdag:             vanaf 16.00 uur 
 
Vanaf Pasen gewijzigde openingstijden: 
   woensdag tot en met zondag      vanaf 11.00 uur 
   maandag en dinsdag    vanaf 18.00 uur 
 
Weekagenda. 
Maandag (tot en met donderdag) volleyballen: 18.00-22.30 uur 
  Poolbiljarten     21.00 uur 
Dinsdag Jeugdhonk vanaf 10 jaar   15.15-17.00 uur 
  Klaverjassen, elke 14 dagen  20.00 uur 
  Ouderensoos, 1e dinsdag van de maand 14.30-16.30 uur 
Woensdag Damesgym     19.30 uur 
Donderdag Jeugdhonk vanaf 10 jaar   15.15-17.00 uur 
Vrijdag Jeugdhonk vanaf 13 jaar   19.00-21.30 uur 
 
Binnenkort komt er een biljarttafel (gewone) bij, wil u meedoen dan kan u zich al vast 
opgeven bij de beheerder. Wil u meedoen aan een van de andere activiteiten? 
Geef het door aan de beheerder! 
 
De eerste dinsdag in mei gaan Jan en Minie de ouderensoos een verrassing bezorgen! 
 
Koninginnedag 30 april is er Oranjebal met live muziek. 

Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”   


