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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    E-mail: 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 

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

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 

Advertenties Ratelaar 
Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. Koenen 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 
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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) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Agenda 2009  
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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 
 
Nou, in de vorige Ratelaar kondigde ik aan dat de voorpagina mogelijk in kleur en op wat beter papier 
zou worden gedrukt en tot onze verrassing had onze drukker, Dedruk in Vaassen, gewoon omdat hij 
dat leuk vond en als proef, de voorpagina in kleur verzorgd. Inmiddels heeft het bestuur van de 
BBvBB toestemming gegeven om hier mee door te gaan. Dit is weer een duidelijke verbetering. Ook 
heeft het bestuur van de BBvBB geld ter beschikking gesteld om nieuwe apparatuur, in de vorm van 
een gloednieuwe computer en bijbehorende software aan te schaffen. Dit alles met als oogmerk om 
een nog betere kwaliteit en continuïteit van De Ratelaar te verkrijgen.  
 
Het jaar loopt alweer ten einde en dit is de laatste Ratelaar van het jaar. In januari verschijnt er geen 
Ratelaar en dat geeft ons de tijd om nieuwe ideeën op te doen om volgend jaar De Ratelaar te gaan 
vullen. We zien toch wel dingen om ons heen gebeuren waarvan we denken: hé, hoe zit dat nu pre-
cies? We zullen eens kijken of we daar als redactie van De Ratelaar ons licht over kunnen laten schij-
nen. Dit laat onverlet dat we afhankelijk blijven van aangeleverde kopij van onze lezers of adverteer-
ders en niet te vergeten van de verenigingen. Van onze spuitgasten hebben we bijvoorbeeld geen en-
kel stukje meer gezien sinds april jl. 
Met de IJsvereniging heeft de redactie afgesproken dat we gebruik mogen maken van hun archief om 
af en toe eens een retro-stukje in De Ratelaar te plaatsen.  
 
Rest de redactie nog iedereen goede en prettige feestdagen toe te wensen alsmede een mooie jaar-
wisseling. 
 
Veel leesplezier. 
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 

Uitgave data 2009 
• Week 49 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 januari 2010 aanleveren. 
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BBvBB VrijwilligersfeestBBvBB VrijwilligersfeestBBvBB Vrijwilligersfeest   

31 OKTOBER 2009 
 

Begin oktober kregen alle vrijwilligers/bestuursleden van de Buurt 
Belangen Vereniging Beemte Broekland een uitnodiging voor een 
gezellig avondje uit. 
 
En ik moet zeggen het was een hele gezellige avond. We werden om 
17 uur verwacht bij de Ruggestee in Hoenderloo. De avond begon 
met wat bijpraten onder het genot van een kopje koffie.  
Toen iedereen aanwezig was gingen we met zijn allen naar de bow-
lingbaan. Daar zijn we maar eens even de strijd met elkaar aange-
gaan om te kijken wie er in Beemte Broekland nu eigenlijk de beste 
prestaties levert op dit gebied. Nou dat was al snel zichtbaar, Minie 
Smallegoor was van ruim 30 personen de beste!  
   

 
Daarna kregen we een heerlijke barbecue aangeboden en met el-
kaar nog wat uurtjes bij elkaar gezeten. 
 
Ik denk dat ik best namens iedereen kan zeggen dat het een zeer 
geslaagde avond was. 
 
 Marjan van Assen.  
 

Frits van Welie op de bowlingbaan 
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PCBS “Beemte” PCBS “Beemte” PCBS “Beemte”    

 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Terugblik 
De afgelopen maanden is er weer een heleboel gebeurd op onze school in Beemte-
Broekland. We zijn het schooljaar gestart met de lopathon, waarbij de kinderen een 
bedrag van € 1.600,- bij elkaar hebben gelopen ten behoeve van het 100-jarig jubile-
umfeest in mei 2010. Een dankwoord aan alle opa’s, oma’s, vaders, moeders en buurt-
genoten die de kinderen hebben gesponsord. Er zullen nog meer sponsoractiviteiten vol-
gen en we hopen er een mooi eeuwfeest van te maken. 

De kinderen van groep 6/7/8 zijn op kamp geweest naar Hattem. Dit jaar voor het 
eerst aan het begin van het schooljaar, wat iedereen goed is bevallen. Pannenkoeken 
bakken, klimmen en koken, kampvuur en gitaar muziek. Het waren super gezellige da-
gen, waarbij de kinderen en juffen elkaar van een hele andere kant leerden kennen. 

Een feestelijke dierendag met ieders lievelingsdier op school. Een knuffel, een vlieg, 
een konijn of een hond. Iedereen kon zijn hart ophalen bij zoveel mooie en lieve dieren. 

De kinderboekenweek met als thema ‘Snoepen aan tafel…’. Het Beemterreceptenboek 
is verschenen en alle groepen sloten de periode af met een heerlijk eigen gemaakt ge-
recht. 

Aquarellen schilderen onder de vakkundige leiding van een echte kunstenaar uit onze 
eigen buurt, mevrouw Van Disbergen. Enthousiast hebben alle kinderen een eigen 
kunstwerk gemaakt, waarbij ze vooral geleerd hebben hoe mooi verschillende kleuren in 
elkaar kunnen overvloeien. 

Werken rond het thema Sinterklaas, het bos en de Romeinen. Door middel van het or-
ganisatiemodel VierKeerWijzer® konden de kinderen uit de verschillende groepen elk 
op hun eigen manier aan de slag met onderzoeksvragen. En daar horen natuurlijk ook 
de nodige ‘uitjes’ bij. Naar het buitenland om Romeinse gebouwen te bekijken, of op 
onderzoek in het bos. Er was voor iedereen wel iets te leren, te onderzoeken of te bele-
ven. 
 
Vooruitblik 
En dan is nu de maand december aangebroken; een 
feestelijke maand. Eerst het Sinterklaasfeest. Op 
school is de Sint al op 1 december op bezoek geweest. 
Gelukkig waren er op 5 december nog wel een paar 
Pieten te vinden die de kinderen met een bezoek wil-
den verrassen. En dan is de adventsperiode natuurlijk 
alweer begonnen. Een tijd van verwachting, waarin we 
toeleven naar het vieren van Kerst op donderdagavond 
17 december in de Wilhelminakerk. Het thema van de 
kerstviering dit schooljaar is ‘Laat iedereen het horen’. 
Aan het begin van de adventsperiode worden verhalen 
verteld over Zacharias, Maria en Jozef. Bij hen allemaal 
komt de engel Gabriël op bezoek. Blij nieuws, dat door 
steeds meer mensen gehoord en gezien wordt. Tot in 
de nacht van Kerst de engelen het uitzingen. En ook nu 
nog zingen we het lied ‘laat iedereen het horen’. 
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PCBS “Beemte” PCBS “Beemte” PCBS “Beemte”    

 
 
Verder 
Veel scholen doen iets met Meervoudige Intelligentie, er wordt gewerkt  met projecten of thema’s. 
Met het VierKeerWijzer®-model willen wij bewerkstelligen dat er een blijvende verandering in 
gang wordt gezet die van een hoog kwalitatief niveau is, onze uitgangspunten hierbij zijn: 

· Kinderen en leerkrachten krijgen de gelegenheid hun talenten te benutten.  

· Er is een leerrijke omgeving ingericht.  

· Doelen worden gehaald.  

· Veel vaardigheden worden als vanzelf getraind door de structuur waarin kinderen doel- en 
taakgericht werken.  

· Er is een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Iedere groep doet mee!  

De VIER stappen van VierKeerWijzer®  

Het model werkt binnen de thema’s met vier stappen: 

 
De V van Vragen. Het is belangrijk dat een leerkracht weet wat er geleerd 
moet worden. Wat zijn de (kern)doelen per schooljaar en voor de gehele 
schooltijd. Alle doelen krijgen in vraagvorm een plek in de VragenWijzer. De 
geselecteerde vragen zetten we op het Vragenbord. Deze worden bij de start 
van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er 
van hem of haar verwacht wordt.  

 

De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te 
passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat 
zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het on-
derwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren. 

 

De E van Experimenteren en Ervaren. Met name binnen de thema’s kan 
ruimte gegeven worden aan de talenten van de kinderen. Door kinderen keuzes 
te geven of zelf  mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun ei-
gen manier ervaren en experimenteren. Juist bij deze stap is het belangrijk een 
rijke leeromgeving te bieden. Dit doen we door gebruik te maken van 16 kaar-
ten, 2 per intelligentie. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van de het MI-
kiesbord. 

 

De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt 
de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die be-
antwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten 
waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je gedaan in de 
afgelopen drie weken? 

Robert van Woudenberg 
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BBvBBBBvBBBBvBB   Buurt Belangen Vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen Vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen Vereniging Beemte Broekland   

 
Beste buurtbewoners 
 
Als u deze Ratelaar leest is dit alweer de laatste van het jaar 2009. We mogen trots 
zijn op de Ratelaar. We hebben moeilijke jaren gekend, maar nu kunnen we zeggen 
dat we een informatieblad  hebben waar we wat mee kunnen. Aan het bestuur van de 
Buurtbelangen wordt wel eens gevraagd: kan er niet wat meer informatie in komen 
over de buurt. Wij proberen in iedere uitgave wat te schrijven wat er aan informatie 
beschikbaar is. Ook is het de bedoeling dat als we een bestuursvergadering hebben 
gehad daar een korte weergave van geven. Verder als er informatie komt van de ge-
meente zullen we dit ook plaatsen. 
Maar u als inwoner kan er ook informatie in kwijt. Als u b.v. wat wilt vertellen over uw 
bedrijf, of u heeft een ander leuk verhaal, stuur het in. Als u de laatste uitgave heeft 
gezien, dan heeft u ook kunnen zien dat er nog advertentieruimte is. Als u iemand 
weet die een advertentie wilt plaatsen neemt contact op met Nelly Koenen. (adres zie 
voorin de Ratelaar) Bij deze wil ik het redactieteam van de Ratelaar bedanken voor het 
werk dat zij verrichten voor De Ratelaar. Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken, die 
hebben meegeholpen bij diverse activiteiten zoals: sinterklaasfeest, sterrit, contributie 
op halen bij de leden, evenals mijn medebestuursleden. Ik hoop dat ik niemand ben 
vergeten. 
Met alle vrijwilligers hebben we een gezellige avond gehad in Hoenderloo. Dit was ja-
ren niet meer gebeurd, het was een hele leuke en gezellige avond. Dit was een avond 
om elkaar wat beter te leren kennen en dat is gelukt. Dit is voor herhaling vatbaar. 
 
Op 29 oktober hebben we een rondrit gemaakt door Beemte-Broekland. Hierbij waren 
aanwezig: leden commissie ruimtelijke kwaliteit, bestuursleden L.T.O. en bestuursle-
den Buurtbelangen. Er is vooral gekeken wat er nu allemaal wel kan op het platteland 
en wat niet.  De beleving van die middag en de opmerkingen die gemaakt zijn, zijn  
meegenomen in de commissievergadering van 12 november jl. Dit heeft ook te maken 
met de bestemmingsplanwijziging waar de gemeente Apeldoorn nu mee bezig is. Als 
er weer nieuws is zullen we dit melden. Ook willen we samen met L.T.O. om tafel gaan 
zitten om te kijken wat we gezamenlijk kunnen ondernemen naar de Gemeente toe. 
 
Volgend jaar op de ledenvergadering, waarschijnlijk eind februari, zal Anton Hafkamp 
afscheid nemen van het bestuur. Hij heeft al eerder afscheid genomen, maar is toch 
nog gebleven en heeft nog heel veel werk verzet en nog steeds. Nelly Koenen heeft 
ook aangegeven dat zij wil stoppen in het bestuur, uiterlijk eind 2010. 
Nu komt toch weer de vraag: wie wil ons bestuur komen versterken. U heeft ook kun-
nen lezen in de vorige Ratelaar dat we bezig zijn met het opstellen van een gezamen-
lijk visie voor Beemte-Broekland. Ook dit kost tijd. Wij als bestuur willen werk verzet-
ten, maar kunnen dit niet alleen. We hebben allemaal ook andere dingen waar we druk 
mee zijn. Laat ons niet in de steek, meld je aan en draai een tijdje mee tijdens de be-
stuursvergaderingen om te kijken of dit iets voor je is. 
Namens het bestuur van de Buurtbelangen wens ik u prettige kerstdagen, een geluk-
kig  Nieuwjaar, maar vooral veel gezondheid. 
 
Tijdelijke voorzitter. 
Joop Achterkamp 
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Het KippenhokHet KippenhokHet Kippenhok   

Het is begin december, de feestdagen staan voor de deur. Buiten is het koud en nat, 
maar binnen de luiken van Het Kippenhok is het warm en gezellig.  
Net als de buurtbewoners, kijkt Het Kippenhok ook voor  de kinderen voorzichtig naar 
het nieuwe jaar. Een nieuw jaar waarin zij een gevolg mag geven aan het succes van de 
opstart van deze ontmoetingsplek. Het is gebleken dat Het Kippenhok een verbinding 
geeft tussen de jongste generatie van Beemte Broekland en Wenum Wiesel. In die ver-
binding heerst een sfeer van ontspanning, vertrouwen en aandacht. Fantastisch om te 
zien dat de doelstelling die de Wilhelminakerk voor ogen had wordt bereikt, namelijk om 
het ‘noaberschap’ op een bijzondere manier tastbaar te maken in de buurt. Hiervoor er-
vaart zij niet alleen de ondersteuning in de samenwerking met Ons Huus, CJA en Joker, 
maar vooral ook door het enthousiasme in de buurt.  
 
Wat heeft het jaar 2010 voor Het Kippenhok in petto? Een hoop bijzondere activiteiten 
voor de kinderen, zoals een themamiddag zelfverdediging in samenwerking met Jan 
Steenbergen (Ons Huus), de landelijke Sirkelslag wedstrijd van CJA (hierbij moet de 
buurt niet gek opkijken als er op vrijdagavond een kind voor uw deur staat die u over-
valt met een ludieke vraag) en een talentenjacht waarbij ook de première is van Het 
Kippenhok-filmpje en zelfgemaakte Kippenhoklied. In samenwerking met Irma, onze 
vaste vrijwilliger voor de vrijdagavond, is er voor de jongeren een mogelijke invulling 
gegeven aan de maandelijkse thema-avond. In overleg met de jongeren zelf kunnen we 
kiezen om een gezamenlijk uitje te doen zoals karten of schaatsen. Er ligt een program-
ma klaar voor een casinoavond (in galakleding?) in Het Kippenhok en wordt aandacht 
gegeven aan een inhoudelijk thema dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren, 
zoals seks of alcohol. 
 
De organisatie heeft aandacht voor het groeiend aantal kinderen en de groei van de to-
tale projectomvang. Dat betekent dat er een paar keuzes door stuurgroep en werkgroep 
zijn gemaakt. Kinderen en jongeren van Het Kippenhok betalen vanaf januari € 1,- en-
tree. Hiervoor krijgen ze wat drinken en een koekje, maar het bedrag is vooral bedoeld 
om de inloopactiviteiten te financieren, waarvoor in de regel geen extra bijdrage wordt 
gevraagd.  Deze nieuwe regel gaan we invoeren met behulp van strippenkaarten, hier-
voor ontvangen de ouders meer informatie via de nieuwsbrief van Het Kippenhok.   
Ook worden de kinderen uit Wenum Wiesel niet langer door Nienke teruggebracht na 
afloop van de inloopmiddag, zodat zij meer tijd krijgt voor opruimen en afwikkelingen in 
het contact met ouders en vrijwilligers.   
 
Het gezamenlijke project kunt u als buurtbewoner een warm hart toedragen, door een 
financiële gift te storten op het rekeningnummer van de penningmeester wijkkas Noord, 
ten name van de heer  J. van Orden – Postbank 4473725 o.v.v. jeugdwerk Het Kippen-
hok. U kunt ook een helpende hand bieden in Het Kippenhok, u kunt dit aangeven bij 
vrijwilligerscoördinator Josien de Graaf (CJA-Noord) via 055-5347823 of 
r.graaf63@chello.nl.   
Een hoop plannen, een hoop ideeën voor het komende jaar, maar er is vooral ontzet-
tend veel voldoening en plezier van de bezoekers, vrijwilligers, jeugdwerker Nienke en 
organisatie. Het Kippenhok wenst u hetzelfde plezier en voldoening voor de feestdagen 
en 2010! 
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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 

 
 
 
 
          
          
 
 
                 
 
 
 
 

 
 

   V oor e lke  k lus 
in  en  om  he t hu is  

   V e lle rtw eg 20  
   7341  A B   B eem te-B roekland  
   T e l: 055 -3120085  
   M ob ie l: 06 -12682896  
   F ax: 055 -3122911 
   E -m a il: gvan lohu izen@ hetne t.n l 
   w w w .k lussen-hoven ie rsbed rijf.n l 
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De redactie heeft een aantal 
deelnemers van de verschillen-
de workshops die in De Rate-
laar hebben gestaan gevraagd 
om foto’s in te sturen van de 
resultaten van hun noeste ar-
beid. 
Op deze pagina ziet u een aan-
tal leuke voorbeelden. 
 
Er zijn vast nog meer creatieve 
mensen in de Beemte. Zo 
moeten er nog verschillende 
mensen zijn die iets moois bij 
Corinne hebben gemaakt: 
stuur een foto naar de redactie 
en laat eens weten wat jullie 
van de workshops vonden. 
 
Iedereen hartelijk bedankt 
voor het insturen van de foto's. 

Prachtig gemaakt met veel eigen kleurige details. 

Een geurige zeepketting met schelpen. 
Inspiratie opgedaan bij de kijkdagen. 

Resultaten Workshops    

En dit loopt nu in de Beemte rond: met recht trots! 

Verder ben ik op zoek naar mensen die nog oude ambachten uitoefenen of beoefenen. Wie heeft 
een tip of nog mooier: kan het zelf? Stuur uw reactie naar de redactie van De Ratelaar. Zie de Co-
lofon.  
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Euroloon voor vuurwerkschoon(1)   
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Zijactief de Vecht 

Terugblik op het 70 jarig jubileum Zijactief. 
Als we op de reactie`s afgaan,( geweldig, super, heel gezellig, sfeervol,) moeten we zeggen 
dat deze feestavond zeer geslaagd was. 
Tijdens het officiële gedeelte was er ruimte voor een meditatief moment, waarbij een kaars 
werd aangestoken, om alle overleden leden te herdenken. 
6 dames die meer dan 50 jaar lid waren van de plattelands vereniging, werden gehuldigd en 
ontvingen een wijnglas met inscriptie. Hun namen wil ik even noemen want het is toch heel 
bijzonder om zolang lid te zijn.   
  Mevr. Brummelhuis-Bouwmeester.       Mevr. M. Jansen-van het Erven. 
  Mevr. D. Huisman-Korten.                   Mevr. T. de Haan-Hagen. 
  Mevr. G. Koekkoek-Schipper.               Mevr. W. Van Straaten-Havekes. (helaas wegens                    
                                                           ziekte afwezig). 
Een korte terugblik van de afgelopen 70 jaar was interessant om te horen, het begon 70 
jaar geleden met de boerinnenbond, daarna werd het KPO en nu is het Zijactief. We hebben 
vele veranderingen meegemaakt en zijn er best trots op dat deze afdeling van de Vecht nog 
zo actief is. 
Daarna nam Annie Bekker van het provinciaal bestuur nog even het woord, en feliciteerde 
ons met dit jubileum. 

Het thema voor het tweede deel van de avond was: “Samen wonen in Europa”. 
In de zaal stonden 5 stands, die ieder een Europees land vertegenwoordigden. Samen 
maakten we een tour door Europa. 
 In de stands kon een specifiek gerecht van dat land afgehaald worden en de ambassadrice  
van het betreffende land vertelde iets over de cultuur en op de beamer was veel te zien 
over de landen die werden bezocht.  
Zo was er bij Frankrijk: wijn en stokbrood met Franse kaasjes. Bij Schotland werden de da-
mes voorzien van een zalmschoteltje. Nederland deed mee met een Hollands groentesoep-
je. Het hoofdgerecht kwam uit Hongarije, rijst of aardappelpuree met Hongaarse goulash. 
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Hoe zol `t over 70 joar wèèn op de Vech. 

Ik vroage mien wel is af: 
Zol oaver 70 joar de wetering  hier nog stroom`n? 
of hef `t waterschap dan alles vol è pòat met boo`m. 
Hank ter over 70 joar op Teuge nog paraschutus in de luch? 
Of kùj dan rechtstreeks boeken veur een ruimtevluch. 
Krieg de vrouwluu nog wel kinder, 
heb ze doar nog iets oaver te vertellen. 
Of kùj ze in een laboratorium, 
gewoon op kleur bestellen. 
 
Is hier dan nog een schole, 
woor de kinder hen kunt goan. 
En zal ons mooie Gelderse dialec, 
over 70 joor nog wel bestoan? 
of proat ze dan amoale ene Europese taal 
Dat zal toch niet zo wèzen? 
Dan kunt ze wat wiele è schreven heb, 
gien eens meer lèzen. 
 
Zit ze bie Pothoven nog op een peerd 
Zollen ze bie V en L nog een balletje trapp`n? 
Hef Klaver 5 nog een toneelstuk in è studeerd 
en zollen de kleinkinder van Jurgen hier nog een pilsie tapp`n? 
 
Misschien heb ze hier dan wel een robot,  
die de drankies   serveert,  dat zol toch kunnen of niet? 
of goat ze weer hèmoal trugge in de tied, 
en maak ze oerbos van alle landbouwgrond 
en loop de mens`n weer in beer`nvellen rond. 
 
Zoj hier noas dan nog een auto kunnen  koop`n? 
en goat ze nog een oavondvierdaagse loop`n? 
Mag de lichies in de grote kersboom nog wel brand`n? 
of wordt ter dan te vulle energie verknooid 
Hef Plaatselijk Belang nog wat um hand`n,  
of hef die de handoek inmiddels  in de ring è gooid. 
 
Zol  Zijactief over 70 joar nog bestoan? 
En bint ter dan nog Vechtenar`n, 

die met `t carnaval 
helemoale uut hun dak zult goan? 
Is ter nog een karke lòs 
Woar men zich kan bezinn`n? 
en zol de majorette groep 
dan ok nog priezen winn`n? 
En hoe mot `t met al dat vekeer, 
Want auto`s komp ter meer en meer, 
Maak ze dan wègen ondergronds, 
das nog niet zo raar, 
Of juust niet en komp de wegen boven mekaar. 
Vangrails bint dan niet meer nodig, 
dat word vangnett`n 
en een waarschuwingsberich klink zo:  moj oplett`n! 
 
Op de vierde etage van de snelweg, nabij de Vecht, 
staat een file, het wegdek is zeer slecht. 
Wordt wakker, zet u automatische chauffeur in de standby 
positie, 
Neem zelf plaats achter het stuur 
en volg de aanwijzingen van de elektronische verkeerspoli-
tie. 
Neem vervolgens een pilletje om stress te vermijden 
we verwachten dat u over 3 uur weer kunt rijden. 
 
Zol `t zo goan ? 
Of komp ze leerz`n te kot 
as `t Weterinkse Broek warkelijkheid word. 
Tja ik kan van alles verzinnen en veurspell`n 
mà  wat ter ech geet gebeuren kank oe niet vertell`n. 
 
Mensen low noe mà niet zeuren 
ie holt `t toch niet tegen 
Wat ter ok steed te gebeuren 
nou vooruit, ze heb mien zegen 
over 70 joar ist amoal anders, nou okè 
wiele maak `t ammoal niet meer mee. 

Het geheel werd ondersteund en begeleid door Dies Nicolai met haar trekzak en tijdens de presentatie 
van Schotland was er een optreden van Bea Singel met haar doedelzak. 
Dank zij de culinaire kwaliteiten en de perfecte timing, (alles was precies op tijd in de kramen), van de 
fam. de Groot werd het niet alleen een gezellige maar ook een hele smakelijke avond. Op het eind van 
de avond waren de dames niet weg te slaan bij de Italiaanse ijscowagen van Talamini. Daarvoor willen 
we ijssalon Talamini bedanken, die dit heeft gesponsord. En wees eerlijk, dit Italiaanse ijs, smaakt 
toch even net iets lekkerder dan een grootverpakking uit één of andere supermarkt. 
Op het eind van de avond was er een blik in de toekomst. Wat er de afgelopen 70 jaar is gebeurd, dat 
hebben we geheel of gedeeltelijk meegemaakt. Maar hoe zou het er over 70 jaar uitzien op de Vecht?  
Ik zal dit gedicht apart aanleveren en als er ruimte voor is hoop ik dat het geplaatst wordt, anders 
kunt u het nalezen op de site van PB waar ook de foto`s staan. www.de-vecht.nl   Link naar Zijactief. 
Rest mij nog iedereen te bedanken die geholpen heeft om van deze avond een echte Feestavond te 
maken. Namen wil ik niet noemen, dan kan ik ook niemand vergeten. 
We hebben al veel positieve reactie`s binnen gekregen, er lag de volgende dag o.a. een kaartje in de 
bus van één van onze leden. Ze wilde ons bedanken voor het bijzondere jubileumfeest en ze keek nu 
al uit naar het feest van het 75 jarig bestaan! 
 Tja………….het zal moeilijk worden om deze avond te overtreffen, maar gelukkig hebben we nog 4½ 
jaar de tijd om ons te laten inspireren.  
Onze volgende bijeenkomst is de Kerstavond op 16 dec. 
We weten alleen dat het om 20.00 uur begint, want deze avond wordt verzorgd door een groep eigen 
leden van de Lochemsestraat en omliggende straten. 
We laten ons graag verrassen!      Groetjes Janny            

Zijactief de Vecht 
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Euroloon voor vuurwerkschoon(2)   

 
Apeldoornse jongeren tot 16 jaar kunnen op 1 januari 2010 een extra zakcentje bijver-
dienen, wanneer ze deelnemen aan het gemeentelijke project ‘’Euroloon voor vuurwe-
rkschoon’’. 
Dit project betrekt jongeren bij het opruimen van vuurwerkafval en is opgezet door de 
politie, de gemeente, Circulus en Bureau Halt. Door deel te nemen aan deze actie leve-
ren jongeren een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu èn worden zij direct voor 
hun inzet beloond. Dit project wordt nu voor het zevende achtereenvolgende jaar ge-
organiseerd en de toenemende aantallen afvalzakken die ingeleverd worden laten zien 
dat het een succes is. 
 
Doe dus mee aan deze actie! Voor iedere volle vuilniszak vuurwerkafval ontvang je 
een halve Euro. Je kunt de zakken inleveren op dinsdag 1 januari 2010 tussen 13.00 
en 15.00 uur op de volgende locaties: 
• Wijkserviceteam, Zilverweg 32 
• Wijkserviceteam, Tannhauserstraat 403b 
• Wijkserviceteam, Glazeniershorst 405 
• Wijkserviceteam, Zandloperweg 20 
• Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55 
• Fietsdepot, Havenweg 7 
• Winkelcentrum Kerschoten, Edisonlaan (nabij Rabobank) 
• Speeltuinvereniging Kindervreugd, P. Saenredamstraat 15a 
 
Tips 
Om te zorgen dat het opruimen veilig gebeurt, geven wij de volgende tips: 
• Probeer gevonden en niet ontploft vuurwerk niet alsnog aan te steken. 
• Overleg met ouders, buren e.a. dat zij 's nachts al het afval bij elkaar vegen en in 

vuilniszakken klaar zetten. En breng ze dan 's middags naar de inzamelpunten. 
• Zet een vuilniszak met vuurwerkafval nooit in een warme ruimte. 
• Bij het zoeken én het inleveren van vuurwerkafval door jonge kinderen is de hulp 

van volwassenen gewenst. 
• Lever alleen vuurwerkafval in, en geen flessen die bij het afsteken gebruikt zijn! 
 
Voor nadere informatie over deze actie kun je contact opnemen met de heer Steven 
Gerritsen van de gemeente Apeldoorn, tel. 06-54 36 82 46. 
Meer algemene informatie over veiligheid bij het afsteken van vuurwerk en het oprui-
men van vuurwerkafval is te vinden op de website van Consument en Veiligheid: 
www.veiligheid.nl.  
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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 

 

B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 
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FelicitatieFelicitatieFelicitatie   

Op de foto hiernaast een jong 
en gelukkig stel. Het zouden 
filmsterren uit Hollywood kun-
nen zijn en je zou je kunnen 
voorstellen dat deze foto geno-
men is tijdens de première van 
hun nieuwste film, maar niets is 
minder waar, deze foto is ge-
maakt op de huwelijksdag van 
Wout en Miek 40 jaar geleden.  
 
De redactie wil Wout en Miek 
van den Pangaard , Oude 
Beemterweg 8, van harte felici-
teren met hun 40-jarige huwe-
lijksfeest. Mieke, als lid van het 
redactieteam, levert altijd trouw 
haar stukjes voor De Ratelaar, 
veelal “Workshops op fietsaf-
stand” en Wouter is een van de 
gedreven steunpilaren van de 
Klaverjasvereniging “Ons Huus”. 

De Kleine Wetering, in de richting van de Beemterweg 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

DROOM EN WARKELUKHEID. 
 
Kobus zit in de kaarke. Waôrumme? Umdat de wereld un grote chaos is. 
Un grote verkeerschaos umme ’t zo mar is te zegg’n.  
Hee weet niet meer waôr hee met zich zelf hen mot. ’t Zit um dwars. 
Echt geleuvig is `e niet, nee, hee hef d’n drumpel van de kaarkdeure niet plat `e 
loop’n. 
Mar laôt `t hen gaôn, hee hef in `t kaarkblaadjen `e leez`n dat dur met Paôss`n 
un kaarkdiens in `t dialect `e hold`n wordt. Daôrumme is Kobus in de kaarke 
meer uut niejsgierigheid dan uut geleuvigheid. De domenee begroet de gemeente, 
ze bint stille en ze zingt saam’n. Dan begint de preeke. ’t Is waarm in de kaarke en 
Kobus vindt de domenee op de preekstoel un bitjen wazig, wat veere vot.  
Hee zakt wat onderuut en eff’n later heurt en zut `e niks meer. 
Hee zit met zien Grietien, zien vrouwe, in de auto op weg naôr de kaarke.  
Grietien had is un domenee heur’n zegg`n aôver ’t geleuv’n: ’t zit um niet in ’t 
naôr de kaarke gaôn, mar ok niet in ’t bie huus bliev’n. Daôrumme is `e noe met 
eur met `e gaôn, mar hee is zo muu as un hond. 
“Ik zal wel riej’n,’’ zeg Grietien.’’Um den drommel niet, un vrouwe achter ’t stuur is 
niks.’’Hee start en rit jachterig weg. De weg lig vol met nieje grinte, net deur de 
boch bie de nieje kolkweije zwenk `e helemaôle naôr links, smit ut stuur umme 
naôr rechts en kump met un knal teeg’n un kruus tot stilstand. 
Christus zeg:’’Ie’j hadd’n bêter in huus kun’n bliev’n, ie’j kunt niet riej’n. 
Wat is dat, wie was die stemme die teeg’n um sprak? Verschrikt keek `e umme 
zich hen. 
Hee hef `e droomd in de kaarke, schande. 
De domenee zeg:’’Gaôt allemaôle in vree naôr huus en ontvangt de zeeg’n van on-
ze Heer…” Wat klinkt dat toch mooi, zo gewoon in oe eig’n taal. 
Hee word’n dur waarm van. Wat jammer da’k `e slaôp’n hebbe, noe weet ik nog 
niet hoe ’t Paôsevangelie in mien eig’n spraôke ôverkump. 
Ik heb mien probleem niet op `e löst, want a’k in de kaarke slaôpe kan ‘k net zo 
goed in huus bliev’n.Mar in mien droom in de kaarke he`k Christus `e heurt. As ik 
noe niet `e droomd hadde zol `e mien dan ok iets `e zeg hebb`n? 
Toch nog mar is un keer weer gaôn, met de Pinkstern misschien , of waôrumme 
eigenluk niet op un gewone Zundag. 
’t Zit um ja niet in ’t thuus blief’n, ’t geet dur mar umme da’j as mense in disse on-
rustige wereld un bitjen ruste en vree vind. 
’t Zij in de kaarke of in huus. 
En da’j riej’n kunt in de grote verkeerschaos  van disse wereld. 
 

         Aôrnd. 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

SNEEUWVLOKKEN VOOR HET RAAM 

Wat heb je nodig: 

Schaar.  
Vierkant papier. 

Sneeuwvlokken kun je heel leuk zelf maken.  
Neem een vierkant stukje (dun) papier en vouw dat een paar keer dubbel. Dus eerst 
éénmaal dubbel, dan nog een keer dubbel de andere kant op en dan dubbel in een 
driehoek.  
Daarna knip je stukjes uit de randen. Niet te ver inknippen! Je mag niet tot een an-
dere rand knippen en ook geen geknipte stukje verbinden. Probeer het eerst maar 
eens met een klein vierkant blaadje. 
 

Als je alles geknipt hebt dan vouw je het papier weer uit 
en wees verrast met wat je dan ziet. Een prachtige 
sneeuwvlok. Zo maak je er nog een paar en dan kan je 
die voor het raam hangen. Je kan het ook op gekleurd 
doorzichtig papier plakken en dan voor het raam han-
gen.  
Dat wordt gezellig met kerst.  

 
 

 
 
Tip: 

Je kan het papier natuurlijk ook iets anders vouwen en/of anders knip-
pen, dan krijg je steeds weer andere figuren uit het papiertje. 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude krantenknipsels 
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MededelingenMededelingenMededelingen   
 

        Kerstbakjes    
                                                                          
 

Op woensdag 9 december a.s. maken wij met de kinderen op school weer 
kerstbakjes. Deze willen wij zoals voorgaande jaren huis aan huis gaan verko-
pen. 
 
De kinderen komen tussen 13.00 uur en 15.00 uur bij U aan de deur. De prijs 
van een  kerstbakjes is 6 euro. 
Komt er niemand langs ? bel dan even, reserveren kan ook. 
Met de opbrengst hopen wij ook het komende jaar, de kinderen weer wat ext-
ra’s te kunnen geven. 
 
Om de kerstbakjes te kunnen maken hebben wij nog “GROEN” nodig. Wie kan 
ons daaraan helpen? Heeft U voor ons nog coniferen, hulst en/of ander mooi 
groen, meldt het dan bij onderstaande telefoonnummers: 
             
Joke Buitenhuis      055 3122026 
Tinka Hendriks        055 5413770 / 06-51588449 
 
Ook zijn er mooie deur/graftakken te bestellen 
Deze kosten 11,00 euro per stuk.                                                       
 
Bij voorbaat hartelijk dank,  
Ouderraad Beemte School                   
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Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   
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Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”   

     WINTERPERIODE T/M 31 MAART 

 
Openingstijden: maandag en dinsdag   vanaf 18.00 uur  
    woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 16.00 uur  
    zaterdag     vanaf 15.00 uur  
    zondag     vanaf 13.00 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 
 
Activiteitenagenda. 
Zaterdag 5 december    gezellige snuffelmarkt 
Zondag 13 december   fanclubdag Ben Heart 
Vrijdag 18 december   gezellige dans en contactavond 
Donderdag 24 december  Kerstavond geopend 
Vrijdag 25 december   op eerste kerstdag zijn we gesloten 
Zaterdag 26 december  geopend vanaf 13.00 uur 
 
Als u dit leest is de vogeltjesbeurs op 29 november al geweest, maar in het nieuwe jaar 
gaan we dat opnieuw organiseren. U leest er meer over in het eerste nummer van het 
nieuwe jaar. 
Verder houden we in december een oliebollenactie waarvan een gedeelte van de opbrengst 
naar de Beatrixschool gaat. Hierover wordt een ieder nog geïnformeerd. 
Op 24 januari is er nog een paranormale beurs in “Ons Huus”.   
 

Recept van “Ons Huus”:  Oma’s cake 
Uit grootmoeders tijd en leuk om met kinderen of kleinkinderen te maken. 
 
Benodigdheden: 
4 rollen biscuit 
1 pakje vanille kookpudding 
1 potje kersenjam 
½ liter melk 
1 potje appelmoes 
 
Doe de melk in een pannetje en breng dit aan de kook. Roer de vanillepudding er doorheen 
en laat het al roerend nog een minuutje doorkoken. Draai dan het gas uit. 
Pak een pan van ongeveer 15 cm hoog, leg op de bodem een laagje biscuit en giet hier-
over een laagje pudding. Daarop weer een laagje biscuit en daarna een laagje appelmoes 
(biscuit goed bedekken), gevolgd door nog een laag biscuit. 
Smeer hier met een lepel de kersenjam overheen, dan nog een laagje pudding, een laagje 
kersenjam, een laagje biscuit en een laagje appelmoes. 
Als de pan vol is zet u hem in de koelkast. Na een uur is de taart koud genoeg en kunt u 
hem aansnijden! 


