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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 

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

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

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

Vrijwillige Brandweer Beemte Dhr. W. Koller 
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn 
Tel.: 055-5211308    E-mail: info@brandweer-beemte.nl 
Internet: www.brandweer-beemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@apeldoorn-onderwijs.nl 
Internet: www.beemte.apeldoorn-onderwijs.nl 

Biljartvereniging Dhr. G. Wijnbergen 
Mercatorplein 67, 7316 HK Apeldoorn 
Tel.: 055-5215113    E-mail: lienwijnbergen@hetnet.nl 

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

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

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. 
  
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 

19 Februari, 20.00 uur, Ons Huus Ledenvergadering Oranjevereniging 

26 Februari, 20.00 uur, Ons Huus Ledenvergadering BBVBB (zaal open vanaf 19.30 uur) 

7/8/9 Augustus Oranjefeest! 

Agenda 2009 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 
 
 
 
 

 
 
 

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

ingezonden kopij. De redactie behoudt ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen  

ingezonden stukken in te redigeren of niet te plaatsen.  

De redactie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking , maar geeft dit aangaande geen 

garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Eventuele drukfouten onder voorbehoud. 

 

© Copyright 2008-2009: De Ratelaar 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

Beste lezer, 

u heeft de eerste Ratelaar van dit jaar voor u liggen, een bomvolle uitgave deze keer, u kunt weer 
gaan genieten! Inmiddels zijn we alweer enkele weken verder het nieuwe jaar in, namens de redactie 
nog de allerbeste wensen voor dit jaar! 
 
In de redactie heeft een wijziging plaatsgevonden, dit is de laatste uitgave die gemaakt is door  
Gerjan Rensink, hij treed af als redacteur en stapt uit de redactie bij De Ratelaar.  
Gelukkig heeft Siep Woudstra de taak van redacteur op zich willen nemen!  
Gerjan van harte bedankt voor je inzet het afgelopen jaar, Siep héél veel succes met de aankomende 
uitgaven. 

 
Om ook de volgende Ratelaar goed gevuld te hebben verzoeken wij u dit voor 15 februari 
aan te leveren bij Siep Woudstra. U kunt dit vanaf heden doen op een nieuw e-mail adres: 
deratelaar@gmail.com, of per post (zie hiervoor de colofon), wenselijk is het digitaal  
aanleveren van informatie. 

Wij willen u niet langer ophouden, wij wensen iedereen veel leesplezier! 
Een ieder bedankt voor het aanleveren van een artikel, advertentie, etc.! 
Heeft u nog ideeën of opmerkingen, schroom niet maar meldt ze aan ons! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De redactie: 
Gerjan Rensink (voor de laatste keer) 
Siep Woudstra 
Nanda van Welie 
Nelly van Eek 
Marjan van Assen 
Mieke van Pangaard 

Uitgave data 2009 
• Week  6 
• Week 10 
• Week 14 
• Week 18 
• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 41 
• Week 45 
• Week 49 
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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 Teuge weer volledig geo-
pend heb! 
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, tassen en sjaal-
tjes. 
 
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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BBvBB BBvBB BBvBB BuurtBuurtBuurt---Belangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

Beste bewoners van Beemte-Broekland, 

2009 is al weer een maand op streek, maar toch wil het bestuur u bij deze nog het allerbeste  
toewensen voor 2009. Wij hopen bovendien dat het een goed verenigingsjaar wordt. 

Het jaar is in ieder geval feestelijk begonnen. Beemte Broekland heeft zich van zijn “ijskoud de 
mooiste”- kant laten zien. Vele honderden mensen hebben genoten van de strak getrokken ijsbaan 
inclusief koek- en sopie, wc, parkeerplaats en verlichting. Hier past een groot compliment van het 
bestuur voor de ijsmeesters en alle vrijwilligers die gezorgd hebben voor ijspret alom. 

Het bestuur maakt tevens van de gelegenheid gebruik u nu al te wijzen op de jaarlijkse  
ledenvergadering voor alle leden. Dit jaar zal deze vergadering plaatsvinden op 26 februari 2009, als 
vanouds in dorpshuus Ons Huus. 

Als u nog onderwerpen heeft die in de vergadering aan de orde moeten komen, kunt u deze  
vanzelfsprekend bij het bestuur aanmelden. Ook als u zelf ergens de aandacht op wilt vestigen, bent 
u van harte uitgenodigd dit tijdens de vergadering aan de leden te presenteren. 

Op de ledenvergadering zullen in ieder geval de navolgende onderwerpen aan de orde komen: 
- de verkeersmaatregelen als gevolg van de Stadhoudersmolen en Zuidbroek, 
- de contributie, 
- actualiteiten met betrekking tot Vliegveld Teuge, 
- actualiteiten met betrekking tot de Weteringse Broek, 
- de redactie van de Ratelaar, 
- aftredende bestuursleden, 

Komt allen op 26 februari 2009 naar Ons Huus. De zaal is vanaf 19.00 uur open en de vergadering 
begint om 19.30 uur. 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

Beste mensen,  

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten komen Koningin Beatrix en haar gevolg naar Apeldoorn op  
30 april 2009. 

Nu zijn de dorpen van de gemeente Apeldoorn ook uitgenodigd om een bijdrage te leveren voor deze 
dag. Op het moment dat u dit leest hebben we al twee keer een vergadering gehad. Wij zijn opzoek 
naar mooie ideeën, om daar als Beemte-Broekland ons te presenteren. Zijn er misschien nog mensen 
die iets weten over het Koninklijkhuis en wat er eventueel in ons gebied is gebeurd. Ik denk  
bijvoorbeeld de Wilhelminkerk, wie weet daar wat meer over te vertellen. Laat het ons weten, maar 
wel zo snel mogelijk. Zoals het er nu uitziet kunnen alle dorpen zich presenteren op de wei voor  
Paleis het Loo. We zoeken ook mensen die willen helpen om dit alles te realiseren. Bij dit alles zijn 
ook de Oranjeverenigingen uitgenodigd.   

Joop Achterkamp 
Tel.055-3660942 
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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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DorpshuisverenigingDorpshuisverenigingDorpshuisvereniging   
Beste Buurtbewoners, 
 
We zijn het jaar 2009 met een frisse start begonnen. Vanaf de kerst had de vorst zijn intrede gedaan in ons land 
en die zette begin 2009 lekker door. Dat ging zo goed dat op nieuwjaarsdag werd geschaatst op het Kanaal.  
En de winter deed goed zijn best, want tot 10 januari kon er flink worden geschaatst. Ongekend uniek voor de 
afgelopen jaren. De schaatsen konden (ondanks twee verhuizingen) van zolder uit het vet worden gehaald. 
 
Helemaal mooi was dat ook de IJsclub werd gemobiliseerd. In het voorjaar van 2008 heeft Hein aangegeven om 
zicht te verdiepen in de gang van zaken van de IJsclub gedurende de afgelopen jaren. De vergaderstukken en 
het uitgeschreven draaiboek waren nog voor handen. 
 
De zomer verstreek en werd gebruikt om de archieven door te spitten. In november werd bekend gemaakt dat 
er door de versterking van Albert, Johan en Ab inmiddels een IJsclub was gevormd van vier man. 
 
Het schaatsgebeuren op het Kanaal werd voortvarend opgepakt en er werd een mooie ijsbaan gereed gemaakt. 
Met de hulp van hun partners en vrijwilligers werd een gezellige ijsbaan ingericht, voorzien van alle  
voorzieningen. 
 
Zaterdag 10 januari werd een prestatie tour tocht georganiseerd. En daarbij hebben een groot aantal  
schaatsliefhebbers laten zien dat zij het schaatsen nog niet verleerd waren. Een hele prestatie dat dit evenement 
op zo’n korte termijn op poten werd gezet, temeer omdat het voor het bestuur van de IJsclub een geheel nieuwe 
uitdaging was. Bij deze wil ik mijn waardering uitspreken voor de enorme inzet die door de de IJsclub is getoond 
om de schaatsbaan op het Kanaal zo mooi te krijgen. 
 
In het weekend vóór de kerstdagen is er in en rond het dorpshuis een kerstmarkt georganiseerd. Onze  
vereniging heeft ook meegedaan met een eigen kraam met kerstartikelen. Het was fris die dagen, echt weer 
voor glühwijn en warme worst. De animo was echter gering. Met een gaskachel en een borrel op zijn tijd werd de 
stemming erin gehouden. Maar het is natuurlijk jammer van alle voorbereiding dat er weinig klandizie was. 
 
In december werd ook de begroeiing langs het sportveld gesnoeid. Met name de bomen langs de Beemterweg 
belemmerden steeds meer zicht en gaven daardoor overlast. Jeroen heeft met de familie Van de Haar het  
voortouw hierin genomen. Na een zaterdag zagen en een dag versnipperen was de klus geklaard en waren zelfs 
de vangnetten weer netjes opgehangen. Het sportveld ligt er nu weer fraai bij. Bedankt mannen. 
 
In de maand februari staat de start van het jeugdwerk in de kelder van het dorpshuis centraal. Samen met de 
kerk en jongerenwerk Apeldoorn wordt voor jeugd uit de bovenbouw van de basisschool van Wenum en Beemte 
en van de eerste groepen van het voortgezet onderwijs wekelijks twee middagen en een  
vrijdagavondprogramma georganiseerd 
 
Alles gebeurt onder begeleiding van een professionele jeugdwerker. Samen met haar wordt bepaald welke  
activiteiten er worden uitgevoerd. Dat kan bijvoorbeeld een sport zijn, een creatieve activiteit maar het kan ook 
gezellig bijkletsen zijn. Kortom, de jeugd heeft een eigen inbreng in het programma. 
 
Op 8 februari wordt het project feestelijk geopend. Wij nodigen iedereen uit om daarbij aanwezig te zijn. Wij zien 
de samenwerking met alle partijen als een bijzonder initiatief en hopen dat we er samen wat moois uit deze  
samenwerking gaat bloeien. 
 
Het jaar 2009 is al met al weer voortvarend van start gegaan. En als u dit leest is de eerste oud papier  
ophaaldag al weer achter de rug. Het verenigingsleven staat dus niet stil in onze buurtschap.  
Allemaal blijven steunen dus! 
 
Namens de dorpshuisvereniging, 
 
Richard Smallegoor 
Voorzitter 
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Dorpshuis ‘Ons Huus’‘Ons Huus’‘Ons Huus’   
Beste mensen, 
 
Inmiddels zijn wij bijna 5 maanden gevestigd in ‘Ons Huus’ (dorpshuis), diverse evenementen en 
feesten hebben we achter de rug. 
We blijven natuurlijk ook doorgaan om evenementen te organiseren. 
Wat wij heel leuk vinden is de ouderensoos, de poolbiljartavonden, de dansavonden voor de ouderen 
is ook een succes. 
In februari zijn wij bezig met de Luck Norel show back to the sixtisch. 
Ook wij zijn nog bezig met een leuke carnavalsavond en we krijgen zelfs nog 3 middagen in de week 
een jeugdsoos in de kelderbar. 
Ook hebben we intussen vaste klanten in ons restaurant. 
Wij zijn zeven dagen in de week geopend. 
Heeft u suggesties of wilt u eens met ons praten dan staan wij daar uiteraard voor open. 
Met de Koninginnedag 30 april hebben wij een groot oranjebal met live muziek, aanvang 19.00 uur. 
Ook zijn wij nog bezig met een gezellige bingoavond, de data wordt nog bekend gemaakt. 
U ziet het wij voelen ons al aardig thuis in het dorpshuis. 
Ook gaat het goed met Jan zijn kippen en zijn duiven. 
We hebben al 2 geboortes meegemaakt. 
 
Tot ziens in ons dorpshuis. 
Uw dorpshuis 
Jan en Mini 
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OpbouwprojectOpbouwprojectOpbouwproject   
Opbouwproject jeugd in ‘Ons Huus’ 

De protestantse gemeente van de Wilhelminakerk, het CJA (Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn),  
dorpshuis ‘Ons Huus’ en Joker (st. adviesorgaan jeugd en jongeren PKN Apeldoorn) willen samen van 
betekenis zijn voor jeugd en jongeren in de Beemte Broekland en Wenum Wiesel. Samen hebben zij 
het idee uitgewerkt om het achterste gedeelte van dorpshuis ‘Ons Huus’ te benutten als een  
ontmoetingsruimte waar de jeugd haar eigen ‘honk’ van kan maken. Er zullen, als centraal en  
gemeenschappelijk middelpunt, juist op deze plek activiteiten worden georganiseerd met primair als 
doel om de verbinding tussen jongeren onderling en tussen jong en oud, te versterken. Daarnaast 
hoopt de Wilhelminakerk dat haar “noaberschap” zichtbaar kan worden gemaakt in het persoonlijk 
omzien naar jongeren in de buurt en belangstelling te tonen voor hun levensvragen. 

Als feestelijk evenement voor de hele buurt, wordt op zondag 8 februari a.s. een ludieke opening  
georganiseerd. ’s Ochtends zal in de Wilhelminakerk een viering plaatsvinden met PCBS Prinses  
Beatrix en aansluitend zullen we gezamenlijk op een feestelijke manier de ruimte officieel openen. 

Aansluitend zal vanaf week 7 het programma starten. Iedere dinsdag- en donderdagmiddag zal de 
ruimte voor de (basisschool)kinderen van de bovenbouw open zijn van 15.15 uur tot 17.00 uur.  
Iedere vrijdag van 19.00 uur tot 21.30 is de kelder/bar open voor jongeren vanaf 13 jaar. We zorgen 
vooraf voor een aantal basiselementen, maar we willen de jongeren zelf de gelegenheid geven om 
aan te geven wat zij graag willen doen en waar we hun als organisatie in kunnen faciliteren.  
Ook kunnen ze in de komende tijd gezamenlijk meewerken aan de inrichting en aankleding van hun 
honk, zoals zij dat zelf graag willen. 

Op dit moment, medio januari, zijn we nog in drukke voorbereiding van de organisatie en zijn we  
samen met een aantal kinderen aan het nadenken over een originele naam van hun ´honk´.   
Wanneer deze uitgave van De Ratelaar zal verschijnen, duurt het nog maar een paar dagen voordat 
de opening een feit is. U zal dan ondertussen ook al wat informatie in uw brievenbus hebben gezien. 
Wij hopen dan ook dat u 8 februari heeft vrijgehouden in uw agenda en dat u uw kinderen blijft warm 
maken om hun nieuwe plek een keertje te komen opzoeken. 
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PCBS ‘Beemte’   

Nieuws vanuit de school 

Terugblik 
De maand december was een drukke, maar ook een hele gezellige maand, met Sinterklaas en Kerst. We hebben 
het jaar 2008 afgesloten met de gezamenlijke Kerstviering in de Wilhelminakerk. Na de dienst een wandeling 
met lichtjes naar het schoolplein, waar we nog hebben nagepraat bij de vuurkorven. Iedereen die geholpen heeft 
bij het organiseren van de Sinterklaasviering, het maken van de kerstbakjes en de Kerstviering, willen we hierbij 
nogmaals hartelijk bedanken voor de inzet. Elke keer weer blijkt motto van onze school waar te zijn: ‘Samen 
staan we sterk’. Het nieuwe jaar is begonnen en de maand januari is alweer achter de rug: 
-Het hele team is op bezoek geweest bij een school die al een tijdje bezig is met meervoudige intelligentie. 
- Op woensdag 21 januari 2009 was er weer de jaarlijkse samenscholingsdag voor alle medewerkers van PCBO-
Apeldoorn. Deze dag wordt altijd gehouden in Orpheus en alle kinderen zijn op die dag vrij. 
- Op vrijdag 23 januari 2009 hebben we het verjaardagsfeest van juf Geke en juf Gerrie gevierd. Wist u dat de 
juffen samen wel 113 jaar oud zijn geworden. 
- De jubileumpagina op onze website is actief. Neemt u eens een kijkje! 

Vooruitblik 
Februari is altijd een spannende maand voor groep 8. Dan vindt namelijk de Cito-eindtoets plaats. Dit jaar op 3, 
4 en 5 februari 2009. We wensen alle leerlingen uit groep 8 veel sterkte bij het maken van de toets. Verder gaan 
we op 10 februari met de hele school op bezoek bij Paleis Het Loo. Later deze maand hebben we heerlijk een 
weekje vakantie, de voorjaarsvakantie. Deze begint dit jaar voor de kinderen op 13 februari en duurt tot en met 
22 februari 2009. 

Verder 
Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom dan eens kijken. U kunt een afspraak maken, zodat u zeker weet dat 
er alle tijd is voor een kennismaking en een rondleiding. Voor het eerst naar school gaan is meestal spannend. 
Peuters zijn daarom van harte welkom om al voor hun vierde verjaardag een paar keer te komen kijken in de 
kleutergroep. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de directeur of unitleider. Of u kijkt even op 
onze website: www.beemte.apeldoorn-onderwijs.nl Hier is ook de schoolgids te vinden. 

Meervoudige Intelligentie wat is dat… 
In de figuur hiernaast vindt u een overzicht  
van de acht verschillende intelligenties. 
 
De Amerikaan Howard Gardner heeft een 
theorie ontwikkelt, die aansluit bij de 
verschillen tussen kinderen en de 
verschillende manieren van leren en 
ontwikkelen. Op onze school willen we 
daar meer vorm aan geven en op die 
manier in onze benadering beter 
aansluiten bij de manier waarop kinderen 
informatie tot zich nemen.  

Op de volgende pagina leest u een en ander over 
deze aanpak. 
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Kinderen willen graag leren, ze zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om hun heen te  
ontdekken.  Echter: Op hun eigen manier! 
 
De één wil voelen en bewegen, uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, moet het voor zichzelf kunnen 
verbeelden. Weer een ander zit direct op het puntje van zijn stoel als de muziek start, als er een ritme te  
ontdekken valt. Het ene kind wil samen en de ander juist alleen leren. Howard Gardner onderscheidt zo acht 
manieren van leren. In het huidige basisonderwijs worden veel activiteiten talig aangeboden. Een mondelinge 
instructie, een tekst met vragen, een rekensom verstopt in een verhaaltje, wereldoriëntatie uit het boek.  
Werkboekjes, die uitsluitend schriftelijke reacties vragen.  
  
Door deze aanpak missen wij veel kinderen, we “praten over hun hoofden heen”, we sluiten te weinig aan bij 
hun manier van leren. Ieder mens heeft alle acht de intelligenties. Door erfelijkheid en door omgevingsfactoren 
wordt bepaald welke intelligenties sterk of juist minder sterk zijn ontwikkeld. Het profiel van sterk ontwikkelde 
en achtergebleven intelligenties bepaalt ieders manier van informatie verwerken. Hieronder een overzicht van 
kenmerken passend bij de intelligenties. 
 
Verbaal-linguïstisch:  Het kind is “talig”, kan al vroeg praten, houdt van spreekbeurten en boekbesprekingen, 
vindt lezen leuk, kan uren verhalen vertellen, heeft een grote woordenschat, begrijpt een mondelinge uitleg, 
leert door taal.  
 
Muzikaal-ritmisch:  
Het kind houdt van muziek, hoort in zinnen en woorden ritmes, is gevoelig voor geluiden om hem heen, kan 
rijmpjes goed onthouden, onthoudt de tafels als het op een melodietje wordt aangeleerd, leert met behulp van 
muziek en ritmes. 
 
Interpersoonlijk:  
Het kind wil bij de groep horen, wil altijd alles samen doen, wil de kleren die “iedereen” heeft, is gevoelig voor 
stemmingen en sfeer, wil samen met anderen huiswerk leren, vindt het belangrijk te horen wat een ander van 
hem of haar vindt, leert door feedback. 
 
Visueel-ruimtelijk:  
Het kind ziet alles voor zich, heeft een rijke fantasie, wil plaatjes zien, krijgt het steeds beter in onze  
maatschappij; computer, video, beeldmateriaal. Leert door zien, leert doordat een ander het voordoet. 
 
Lichamelijk-kinesthetisch:  
Het kind kan niet stil zitten, moet altijd even iets of iemand aanraken, houdt van bewegen, wil voelen hoe iets 
werkt, leert de S door hem eerst te “lopen”, leert door doen en experimenteren. 
 
 
Naturalistisch:  
Het kind houdt van de natuur, houdt van dieren, is gevoelig voor het klimaat, voor weersveranderingen, heeft 
oog voor details, kan goed rubriceren. Wat hoort bij welke soort? Leert door en met de natuur.  
 
Logisch-mathematisch:  
Het kind “goochelt” met getallen, hij telt alles wat hij ziet of doet, hij ordent de wereld op zijn manier, hij leert 
door ordenen en is een vaak een goede rekenaar, werkend volgens een eigen systeem.  
 
Intrapersoonlijk:  
Het kind is de denker, de filosoof, kan “uren” doorvragen. Maar als… En wat als er dan …. Betrekt alles op zich-
zelf, wordt soms als te serieus gezien, leert door kritisch bevragen en overwegen.   
  
Wat kunnen we hiermee op school? 
In een groep zitten totaal verschillende kinderen. Ieder is uniek. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 
verschillende leerstijlen van kinderen moet het aanbod gevarieerd zijn, moet er voor ieder kind wat te halen zijn. 
De indeling van Gardner biedt prima handvatten om deze variatie vorm te geven. Immers, als we het voor el-
kaar zouden krijgen om de leerstof op minimaal acht verschillende manieren aan te bieden of te laten verwer-
ken, is het onderwijs gigantisch veel rijker geworden. Op dit moment zijn wij ons als school aan het bezinnen 
hoe we ons onderwijs kunnen aanpassen, zodat al onze kinderen aan hun trekken komen.  
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IJsvereniging Beemte Broekland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN FEBRUARI 2008 WERD MIJN DOOR DE DORPSHUIS VERENIGING GEVRAAGD OF IK ER WAT VOOR VOELDE 
OM DE IJSVERENIGING NIEUW  LEVEN IN TE BLAZEN. 
GEWAPEND MET DE NOTULEN EN ANDER ARCHIEF MATERIAAL VAN DE HEER  REINER SLIJKHUIS DE  
IJSMEESTER VAN DE VORIGE IJSCLUB, GING IK NAAR HUIS EN BELOOFDE ER EENS OVER NA TE DENKEN.  
AL LEZEND KWAMEN ER WEER BEELDEN NAAR BOVEN VAN HOE HET OOIT WAS GEWEEST. 
TOCH WEL HEEL JAMMER DAT ER GEEN IJSVERENIGING MEER WAS. 
MAAR ZOALS DAT BIJ EEN IEDER GAAT WERD ER DE HELE ZOMER NIET OVER IJS NAGEDACHT. 
MAAR SINTERKLAAS WAS HET LAND UIT EN NEDERLAND MAAKTE ZICH OP VOOR DE KERSTDAGEN EN DAN IS 
ER ELK JAAR WEER DE VRAAG ZAL HET DAN NU EENS EEN WITTE KERST WORDEN EN KOMT ER DAN EINDELIJK 
NA 12 JAAR OOK WEER EENS IJS? 
HET WERD TOEN TOCH TIJD OM EENS SERIEUS OVER EEN IJSCLUB TE GAAN DENKEN.  
NA ENKELE TELEFOONTJES HADDEN WE EEN AFSPRAAK OP 17-12-2008 GEMAAKT. 
AANWEZIG WAS DAAR DE OUD IJMEESTER REINDER SLIJKHUIS DIE ONS VEEL WIST TE VERTELLEN. 
OOK HADDEN WE JEROEN KOLDENHOF ERBIJ GEVRAAGD DIE HAD IMMERS BIJ DE ALLERLAATSTE IJSCLUB IN 
HET BESTUUR GEZETEN. 
HET WAS EEN LEUKE AVOND MET VEEL UITLEG EN ANEKDOTES EN WE HADDEN VIER MENSEN ENTHOUSIAST 
OM DE IJS VERENIGING WEER OP TE STARTEN. 
IK GING MIJN BEZIG HOUDEN MET HET OVER TYPEN VAN ALLE OUDE VERSLAGEN,DRAAIBOEKEN EN MEER VAN 
DAT SOORT HAND GESCHREVEN MATERIAAL ZODAT DIT IN DE COMPUTER OPGESLAGEN WAS 
ALTIJD MAKKELIJK VOOR ALS HET ZO VER ZOU ZIJN…. 
HET BEGON MET LICHTE VORST EN WAREMPEL HET ZETTE DOOR! 
OP 29-12-2008 ZATEN WE WEER BIJ ELKAAR EN NU WAS HET MENENS HET GING BEGINNEN. 
HET IJS WAS 5 CM DIK EN DE VOORSPELLINGEN GAVEN MATIGE TOT STRENGE VORST AAN. 
ER WERDEN ALLERHANDE VOORBEREIDINGEN GETROFFEN  
DE BESTUURSFUNCTIES INGEDEELD, FLYERS GEDRUKT EN VERSPREID, EN LIJSTEN VOL BELANGRIJKE  
AANTEKENINGEN LAGEN OP TAFEL 
OP 01-01-2009 WAS MENIG BEEMTERNAAR OP HET IJS TE VINDEN EN WERD ER TIJDENS DE BESTE WENSEN 
TOCH STILLETJES DE HOOP UITGESSPROKEN 
02-01-2009 WERD BESLOTEN DE IJSBAAN DE VOLGENDE DAG OFICIEEL HET STARTSEIN  VAN BETROUWBAAR 
IJS TEGEVEN 
KOEK EN ZOPIE WAS AANWEZIG ER WAREN VEEL MENSEN EN WIJ ALS NIEUW BESTUUR GENOTEN MET VOLLE 
TEUGEN  
 
DE VOORZITTER  
IJSVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND 
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Vrijdag 02-01-2009 
 
NADAT OP VRIJDAG OCHTEND 02-01-2009 HET BESLUIT WAS GENOMEN DOOR DE IJSVERENIGING OM DE 
VOLGENDE DAG HET KANAAL OFFICIEEL VRIJ TEGEVEN VOOR HET SCHAATSEN GING MEN IN ALLERIJL AAN 
DE SLAG. 
ER MOEST NOG VAN ALLES WORDEN GEREGELD 
ZO GINGEN JET EN KIM OP STAP OM VOOR DE KOEK EN ZOPIE TENT INKOPEN TE DOEN. 
ER WERDEN BIERBANKEN,EEN KRAAM,EEN GELUIDS INSTALLATIE,DE FRIET-
KAR,BORDEN,AFVALTONNEN,GEREGELD 
EN ER WERD NOG HET EEN EN ANDER AAN MATERIAAL GEKOCHT EN OPGEZOCHT 
TOEN DAT ROND WAS WERD ER BESLOTEN OM OP ZATERDAG MORGEN TEGEN  
TIEN UUR OP HET IJS AANWEZIG TE ZIJN VOOR DE OPBOUW 
 
Zaterdag 03-01-2009 
 
ZATERDAG MORGEN ALLE BESTUURSLEDEN WAREN AL OPTIJD AAN DE GANG OM GESTEUND DOOR WIM UENK EN DE FAMIL-
LIE VAN ASSEN HET KANAAL IJS KLAAR TE KRIJGEN 
GEO VAN ASSEN WERD MET BAANVEGER DOOR DICK EN EEN KRAAN OP HET IJS GEPLAATST EN BEGON MET HET VEGEN VAN 
DE BAAN 
ER WERDEN MET LINTEN BERMEN AFGEZET ZODAT HET PARKEREN OVERZICHTELIJK BLEEF 
DE VERKOOPKRAAM WERD GEPLAATS DE FRIETWAGEN OP ZIJN LPAATS GEREDEN EN WAKKEN AFGEZET 
DE BORDEN DIE DOOR GRADUS VAN LOOHUIZEN WAREN GEMAAKT WERDEN AAN DE BRUGGEN GEHANGEN EN BIJ DE PAR-
KEER WEI GEPLAATST 
KABELS WERDEN UIT GEROLD EN GAS WERD AAN GESLOTEN 
DE ETENSWAREN WERDEN GEBRACHT VEEL WAS AL THUIS VOOR VERWARMD EN KLAAR GEMAAKT ER KON DUS GELIJK VER-
KOCHT WORDEN 
ER WAREN EVEN WAT PROBLEMEN MET DE STROOM MAAR DOOR HULP VAN JOHAN BEEKMAN WERD OOK DAT VERHOLPEN 
ARNOLD SLOOT ONDER TUSSEN DE MUZIEK AAN EN TOEN WAS ALLES EN IEDEREEN ER KLAAR VOOR 
HET WEER WAS MOOI,HET IJS UIT DE KUNST,AAN IJSLIEFHEBBERS GEEN GEBREK EN AAN ENTHOUSIASME AL HELEMAAL 
NIET 
JONG EN OUD,KLEIN EN GROOT,BEGINNELINGEN EN VOLLEERD SCHAATSERS,KLAPSCHAATS OF HOUTJE HET WAS ER ALLE-
MAAL EN HET GENOOT MET VOLLE TEUGEN  
ER WAS WORST, GLUHWEIN,WARME CHOCOLADEMELK,KOFFIE/THEE, FRISDRANK, KOEK,ERWTENSOEP, PATAT EN SNACKS 
MEN MAAKTE EEN PRAATJE MET BEKENDE MAAR OOK EEN LEUK GESPREK MET EEN ONBEKENDE MEDE SCHAATSER MAAKTE 
DE DAG GESLAAGD 
TEGEN DE KLOK VAN VIJF UUR WAS DE BAAN DONKER EN UITGESTORVEN 
NU WAS DE TIJD VAN AFBREKEN OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN AANGEBROKEN 
MET VEREENDE KRACHT GING MEN AAN DE GANG NOG EVEN NAPRATEN EN DE PLANNING VOOR ZONDAG DOORNEMEN EN 
DAN NAAR HUIS 
EEN AANTAL GINGEN NOG OP PAD OM DE LAATSTE BOODSCHAPPEN TE HALEN ZODAT ER WEER VOLDOENDE WAS OM DE 
VOLGENDE DAG TE STARTEN 
AL MET AL EEN VERMOEIENDE DAG MAAR WEL REUZE GESLAAGD 
 
Zondag 04-01-2009 
 
OOK OP DEZE DAG WERD ER WEER OPTIJD BEGONNEN MET HET OPBOUWEN, KLAARZETTEN, BERM AFZETTEN EN AFBAK-
ENEN VAN DE WAKKEN 
HET THUISFRONT ZORGDE ER VOOR DAT DE ETENSWAREN EN DE DRANK WEER WARM OP HET IJS KWAM ZODAT DE 
SCHAATSERS ALS ZE ZIN HADDEN GELIJK WAT WARMS KONDEN NUTTIGEN 
DIT WAS WEL NODIG WANT IN TEGENSTELLING MET DE DAG ER VOOR WAS HET BEWOLKT EN SNEEUWDE HET LICHT ER 
STOND EEN KOUDE WIND EN ER LAG WATER OP HET IJS 
TOCH WEERHIELD DIT DE ECHTE SCHAATSLIEFHEBBER NIET OM DE IJZERS TOCH ONDER TE BINDEN 
DE SNEEUW GING AF EN TOE OVER IN EEN LICHTE REGENBUI DIT MOCHT ECHTER DE PRET NIET DRUKKEN  
ER WERD WEER FANATIEK GESCHAATS AL BLEEF MEN IN HET ALGEMEEN NIET ZO HEEL LANG OP HET IJS 
WEL KWAMEN ER REGELMATIG WEER NIEUWE LIEFHEBBERS DIE HET TOCH NIET LATEN KONDEN EN NOG GENOTEN ZOLANG 
HET KON: 
JE WEET IMMERS MAAR NOOIT WANEER DE VOLGENDE KEER WEER IS 
GEO VAN ASSEN BESLOOT OP EEN GEGEVEN MOMENT DAT DOOR HET VELE WATER OP HET IJS EN EEN LICHTE DOOI DAT 
HET NIET MEER VERANTWOORD WAS OM MET HET TRACTORTJE DE BAAN TE VEGEN  
JOHAN EN ALBERT BESLOTEN OM HET MET DE HAND TE GAAN DOEN DUS GEWAPEND MET HANDSNEEUWSCHUIFERS GINGEN 
ZIJ AAN DE SLAG 
DE LICHTE REGEN GING ECHTER OVER IN ECHTE BUIEN EN ER WERD BESLOTEN OM DE BOEL AF TE BREKEN EN HET DEZE 
DAG VOOR GEZIEN TE HOUDEN MET ECHTER VOOR DE MAANDAG EEN VERGADERING GEPLAND EN HET VOORUITZICHT DAT 
WANEER HET ECHT ZO ZOU GAAN VRIEZEN ALS VOORSPELD ER DINSDAG LAMPEN OP HET IJS WORDEN GEPLAATST ZODAT 
ER ‘S AVONDS KAN WORDEN GESCHAATS DE VAKANTIE IS IMMERS WEER VOORBIJ EN EEN RONDJE RIJDEN NE EEN DRUKKE 
WERKDAG IS TOCH WEL HEEL LEUK 
OOK IS ER SPRAKE VAN EEN PRESTATIE TOCHT OP WOENSDAG VOOR DE JEUGD 
DUS……. HOPELIJK ZET DE VORST DOOR WANT IJS IN NEDERLAND BETEKENT GEZELLIGHEID EN ACTIFITEIT ZOALS ZE DAT 
NIET OVERAL KENNEN 
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Dinsdag 06-01-2009 
 
Vandaag zijn de lampen op het ijs geplaatst dat betekent dus ’s avonds licht op de ijsbaan 
Al vanaf een uur of twee was het een drukte van belang op het ijs de koek en zopie tent had het er druk mee 
Er was een gezellige sfeer en het ijs was geweldig 
De hele ploeg keek uit naar de dag van morgen dan zou immers de prestatie tocht voor de jeugd van Apeldoorn en omstreken 
plaats vinden 
Niemand had een idee wat het zou gaan worden  
Het stukje in de krant moest je zoeken dus…. 
 
Woensdag  07-01-2009 
 
al in de vroege ochtend was men bezig met het voorbereiden voor de prestatie tocht 
kraampjes werden opgebouwd de stempelkramen geplaatst de etenswaren opgewarmd en de baan geveegd 
tegen half twee was men er klaar voor het evenement kon beginnen 
en het begon!!!!! 
Waar kwamen toch al die kinderen vandaan?  
Het was een drukte van jewelste maar oer gezellig 
De kinderen schaatsten op een baan van 250 meter en kregen dan een stempel  en dan gauw weer terug voor de volgende 
stempel  
Ze waren bloed fanatiek een genot om naar te kijken  
Aangemoedigd door vaders moeders opa’s oma’s enz gingen ze voor de meeste stempels en was men het zat dan gauw de 
schaatsen uit op de kant klauteren en de stempelkaart inlever om vervolgens de medaille in ontvangst te nemen 
ook werd er heel wat afgegeten en gedronken 
kortom een overweldigende opkomst en een zeer geslaagde en gezellige ijsmiddag 
 
Donderdag 08-01-2009 
 
na de drukte van gisteren ging het ook vandaag weer volgas vooruit 
besloten werd dat de prestatietocht van zaterdag door moest gaan  
dus er moest van alles geregeld worden een stukje voor de krant,boodschappen bestellen extra medailles regelen stempelkaar-
ten laten bij drukken enz enz 
en daarbij de voorbereidingen voor een middag schaatsen van de beemte school 
ook nu was er weer volop sfeer en gezelligheid  
de kinderen kregen 1 beker drinken naar keuze + een zakje chips aangeboden door de vereniging 
buiten de schoolkinderen om waren er verder ook weer veel mensen op de schaats er werd gereden gekletst gelachen gegeten 
en gedronken 
’s avonds heeft het bestuur met behulp van een heel aantal vrijwilligers water op het ijs gespoten zodat de ijskwaliteit zaterdag 
optimaal is 
 
Vrijdag 09-01-2009 
 
NOG EEN DAG EN DAN EN DAN IS HET ZOVER….DE TOCHT DER TOCHTEN VAN BEEMTE-BROEKLAND GAAT DAN VAN START 
DE PRESTATIETOCHT IS EEN ZEER GEWILD ONDERDEEL VAN DE IJSPRET EN NA TWAALF JAAR WACHTEN HEEFT MEN ER 
MEER DAN ZIN IN 
HET BESTUUR HAD NOG EEN VERGADERING WANT ZO’N SPECTAKEL VERGT WEL HET EEN EN ANDER AAN ORGANISATIE 
ZE HADDEN DE OUD IJSMEESTER REINDER SLIJKHUIS UITGENODIGT WANT OOK DIE ZAT OP HETE KOLEN EN KON VAST NOG 
WEL WAT BRUIKBARE TIPS GEVEN 
ER MOESTEN NOG WEER STEMPELKAARTEN WORDEN BIJ GEDRUKT, DE MEDAILLES KONDEN WORDEN GEHAALD, DE STEM-
PELKRAMEN EN HET INSCHRIJFHOKJE WERDEN GEPLAATST,BESLOTEN WAS DAT ER TWEE VERKOOPKRAMEN VOOR KOEK EN 
ZOPIE MOESTEN KOMEN,EN ER WERD INGEKOCHT  
HOEVEEL CHOCOLADEMELK, WORST, BROOD ENZ ENZ MOEST ER KOMEN  
DE HELE VOORGAANDE WEEK WAS HET AL GOKKEN WAT DAT BETREFT EN WERDEN ER WEER HEEL VAAK SPULLEN BIJ GE-
KOCHT MAAR ZO’N GROTE DAG??? 
 
HET BESTUUR WAS ER UNANIEM OVEREENS DAT HET VANDAAG EEN DAG MOEST WORDEN ZONDER  
VERKOOPKRAAM OP HET IJS  
ER MOEST NOG ZOVEEL WORDEN GEREGELD EN NA EEN WEEK VAN HEEL VEEL ORGANISATIE EN EEN  
DRUKKE DAG IN HET VOORUITZICHT WILDEN ZE ,S AVONDS EVEN BIJ TANKEN 
DIT LEEK ’S OCHTENDS EEN HEEL MOOI VOORUITZICHT MAAR IN DE PRAKTIJK KWAM DAAR NIETS VAN  
TERECHT EN WAREN ZE NOG LANG BEZIG MET ALLERHANDE DINGEN 
MAAR ZE WAREN ER WEL KLAAR VOOR EN DE DAG VAN MORGEN ZAGEN ZE ONDANKS ALLE KOU ZONNIG 
TEGEMOET 
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Zaterdag 10-01-2009 
 
HET WAS ZO VER!!! 
IN ALLE VROEGTE WERD DE BAAN GEVEEGD EN GECONTROLEERD OP ALLE FRONTEN  
NIETS KON AAN HET TOEVAL WORDEN OVER GELATEN WANT MEN HAD ER DE “OUDE BOEKEN” OP NA GESLAGEN EN DAARIN 
WERD ER STEEDS WEER OP GEHAMERD …WEES VOORBERIJD OP VEEL DEELNEMERS AAN DE PRESTATIETOCHT MAAR OOK OP 
DE TOESCHOUWERS 
DUS ER WERD GELET OP VOLDOENDE ETEN EN DRINKEN, GENOEG STEMPELAARS, EHBO,  MANNEN VOOR HET REGELEN VAN 
HET VERKEER, MAAR BOVENAL OP DE VEILIGHEID VAN DE DEELNEMERS  
HET WEER WAS PRACHTIG  
DE ZON STOND ALS EEN GROTE BAL BOVEN HET KANAAL EN ZORGDE ERVOOR DAT DE TEMPERATUUR AANGENAAM KON 
WORDEN GENOEMD  
HET WAS EEN MOOI GEZICHT EEN GLANZENDE IJSBAAN TUSSEN HET WIT GERIJPTE RIET, HET BELOOFDE EEN MOOIE DAG 
TE WORDEN MET VEEL SPORTIEVITEIT EN VOORAL SCHAATS PLEZIER 
TEGEN HALF TIEN WERDEN DE EERSTE INSCHRIJVINGEN EEN FEIT HET WAS BEGONNEN….DE PRESTATIETOCHT 2009 VAN 
BEEMTE-BROEKLAND 
ALLE VRIJWILLEGERS ZATEN GEWAPEND MET DE STEMPEL IN DE HAND OM DE DEELNEMERS ZO VLUG MOGELIJK VAN EEN 
AFDRUK TE VOORZIEN ZODAT DEZE GELIJK WEER VERDER KONDEN SCHAATSEN  
AL GAUW WERD HET DRUKKER OP HET IJS EN WERD ER DOOR KLEIN, GROOT, 
MAN OF VROUW GESTREDEN VOOR DE KILOMETERS 
AF EN TOE WERD ER EEN KLEINE PAUZE INGELAST OM DE INNERLIJKE MENS TE VOORZIEN VAN WAT ETEN OF DRINKEN 
MAAR ERG LANG DUURDEN DAT NIET WANT MEN WOU VERDER 
EN HOE MOOI IS HET ALS JE ZIET EN HOORT DAT EEN JONGEN VAN 11 JAAR HELEMAAL BLIJ EN GELUKKIG ROEPT NAAR EEN 
KLASGENOOT DIE NOG NOOIT EERDER OP DE SCHAATS HAD GESTAAN (ALLEEN DE PAAR VOOR GAANDE DAGEN) JE HEBT 
HET GERED IK WIST HET WEL DAT JE DE 50 KILOMETER ZOU HALEN…. DAT IS PORTIEVITEIT !!!!!!  
OM VIER UUR WERD DE INSCHRIJVING GESTOPT EN KLOKSLAG VIJF UUR MOCHT ER GEEN STEMPEL MEER GEZET WORDEN  
DE TOCHT WAS TEN EINDE  
MOE GESTREDEN GING MEN GEWAPEND  MET EEN MEDAILLE HUISWAARDS EN DAARBIJ HET GEVOEL VAN OVERWINNING  
WANT OF ER NOU MAAR 
 1 KILOMETER WAS GEREDEN OF 112 IEDEREEN HAD ZIJN/HAAR BEST GEDAAN 
IN ALLERIJL WERD ER OPGERUIMD EN KON OOK DE ORGANISATIE TERUG KIJKEN OP EEN GEWELDIGE DAG DIE MEDE DOOR 
ALLE HULP VAN VRIJWILLEGERS GOED WAS VERLOPEN  
 
Zondag 11-01-2009 
 
HOEWEL ER VRIJDAG HET BESLUIT WAS GENOMEN OM ZONDAG NIET OP HET IJS TE STAAN MET ETEN OF DRINKEN OMDAT 
HET BESTUUR EN AANHANG HET NA EEN WEEK VAN VEEL ORGANISATIE , DENK EN REGELWERK HET EIGENLIJK MEER DAN 
ZAT WAREN, WAS ER TOCH EEN KOEK EN ZOPIE TENT 
ZATERDAG HADDEN MARJAN, METTIE EN ANIETA SPONTAAN AANGEBODEN OM HET VOOR ZONDAG OPZICH TE NEMEN. 
OM TWAALF UUR ZORGDEN HET BESTUUR DAT ALLES WARM OP HET IJS AANWEZIG WAS  
EN WAT ZIJN WE ALS VERENIGING BLIJ DAT DIT ZO GEBEURT IS WANT HET WAS ENORM DRUK 
DE CHOCOMELK EN DE WORST WAREN NIET MEER WARM TE KRIJGEN ZODAT MET SPOED THUIS DE PANNEN OP HET GAS 
GINGEN  
AUTO’S VOL HETE WAREN REDEN AF EN AAN EN ZORGDEN ERVOOR DAT ER TOCH VOOR IEDEREEN OP TIJD WAT TE  
NUTTIGEN WAS 
DAMES EN HEREN BEDANKT VOOR JULLIE GEWELDIGE INZET !!!!! 
 
Maandag 12-01-2009 
 
WIE HAD DAT GEDACHT HET DOOIDE EN HOE! 
BINNEN EEN PAAR UUR ZAG JE GEEN IJS MEER MAAR EEN LAAGJE WATER 
JAMMER WANT DAT BETEKENDE HET EINDE VAN 10 DAGEN ECHTE IJSPRET 
OOK VOOR HET VELUWS COLLEGE VAN HET WALTERBOS WAS HET EEN DOMPER ZIJ HADDEN PLANNEN OM DINSDAG MET 
1100 LEERLINGEN OP HET IJS TE KOMEN DIT KON HELAAS OOK NIET DOORGAAN 
,S MIDDAGS WERDEN ALLE KRAAMPJES, WC’S, VUILNISBAKKEN, ENZ. VAN HET IJS GEHAALD  
WE HOPEN MET ZIJN ALLEN DAT DE DOOI VAN TIJDELIJKE DUUR IS EN DAT IEDEREEN OVER NIET AL TE LANGE TIJD DE IJ-
ZERS NOG EENS ONDER KAN BINDEN 
 
HET BESTUUR VAN IJSVERENIGING BEEMTE-BROEKLAND DANKT EEN IEDER DIE OP WAT VOOR EEN MANIER EEN STEENTJE 
HEEFT BIJGEDRAGEN TIJDENS DEZE ONVERGETELIJKE IJSDAGEN 
WIJ HOPEN BIJ EEN VOLGENDE VORST PERIODE WEER VAN U HULP GEBRUIKT TE MOGEN MAKEN 
 
 
HEIN WIJNGAARDS - VOORZITTER 
JOHAN PRINS - PENNINGMEESTER 
AB VOS - BAANCOMMISARIS 
ALBERT VAN HARTSKAMP - IJSMEESTER 
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Uitslag prestatietocht zaterdag 10-01-2009 

 
Jongens t/m 13 jaar      
1. Lars Barmtloo, Beemte-Broekland, 56 km 
2. Aike Uenk. Beemte-Broekland, 50 km 
3. Kevin Prijs, Vaassen, 50 km 
 
Meisjes t/m 13 jaar 
1. Talita v Hartskamp, Beemte-Broekland, 64 km 
2. Merel Larsschuyt, Apeldoorn, 60 km 
3. Rianne Hess, Apeldoorn, 30 km 
 
Dames v/a 13 jaar 
1. G. de Roo, Apeldoorn, 38 jaar, 50 km 
2. A. Stekkers, Apeldoorn, 56 jaar, 50 km 
 
Er waren drie dames met 30 km  
 
Heren v/a 13 jaar 
1. W. Buitenhuis, Wenum Wiesel, 38 jaar, 112 km 
2. John Wolters, Beemte-Broekland, 37 jaar, 100 km 
 
Er waren 8 heren met 50 km  
 
Dhr. de Moonby?  Kwam helemaal uit Den Haag en heeft  2 km gereden. 
 
Er hebben een kleine 400 betaalde deelnemers aan de prestatietocht mee geschaatst. 
Waarvan ongeveer 210 kinderen en 190 volwassenen. 
Het aantal is niet helemaal na te gaan want er zijn er ook een aantal die hun stempelkaart mee wilden nemen 
als aandenken of hem vergeten zijn in te wisselen voor een medaille. 
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Gemeente ApeldoornGemeente ApeldoornGemeente Apeldoorn   
Werkzaamheden aan de Oost Veluweweg 

 
Geachte mevrouw/meneer, 
 
De werkzaamheden aan de Oost Veluweweg zijn inmiddels begonnen.  
De weg wordt tussen de A50 en de Laan van de Leeuw verdubbeld. De  
huidige rotonde bij de Laan van de Leeuw maakt tegelijkertijd plaats voor een 
kruispunt. In de toekomst sluit de nog aan te leggen Stadhoudersmolenweg 
daarop aan. Het werk wordt in het najaar van 2009 afgerond. 
 
Over de achtergronden van de werkzaamheden ontvangt u binnenkort een 
nieuwsbrief. Daarin leggen wij onder andere uit waarom juist dit wegvak de komende periode wordt 
aangepakt. Met deze brief stellen wij u alvast op de hoogte van de planning van de werkzaamheden. 
 
Planning werkzaamheden: 
Tot en met maart 2009 
wordt een nieuwe rijbaan aangelegd naast de bestaande rijbaan. Het gaat om een traject van 1300 
meter tussen de Boogschutterstraat en de A50. 
Tussen april en augustus 2009 
wordt de bestaande rijbaan vervangen. Het verkeer wordt dan over de inmiddels aangelegde nieuwe 
weg geleid. Ook wordt naast de weg een geluidswal aangelegd. 
In het najaar van 2009 
worden nieuwe bomen geplant. Verkeer kan tijdens deze afrondende werkzaamheden al over de 
nieuwe vierbaansweg rijden. 
 
Gevolgen voor het verkeer: 
Verkeer kan gedurende het werk altijd gebruik blijven maken van de Oost Veluweweg. Wel wordt de 
maximum snelheid verlaagd van 80 naar 50 km per uur. Tussen januari en maart 2009 is de aanslui-
ting van de Laan van de Leeuw op de Oost Veluweweg afgesloten. Verkeer wordt dan omgeleid via de 
Boogschutterstraat, die tijdelijk op de Oost Veluweweg wordt aangesloten. Vanaf april 2009 wordt 
deze situatie weer opgeheven. Verkeer kan dan gewoon weer gebruik maken van de Laan van de 
Leeuw. 
 
In enkele weekeinden tussen april en juli 2009 wordt gewerkt aan de op- en afritten van de A50. 
Wanneer precies hangt af van de voortgang van het werk en zal dan worden afgestemd met Rijkswa-
terstaat. Exacte data worden later bekend gemaakt. 
 
Projectleider: 
Sander Lubberhuizen s.lubberhuizen@apeldoorn.nl 
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Interview Interview Interview ---   Robert van WoudenbergRobert van WoudenbergRobert van Woudenberg   
Nieuwe vaste rubriek in De Ratelaar 

 

 

 

Interview met: Robert van Woudenberg,  
                          directeur van PCBS ‘Beemte’ 

 
 
 
 
Wil  je jezelf even willen voorstellen? 
 
Mijn naam is Robert van Woudenberg, 33 jaar. Ik ben opgegroeid in Apeldoorn. Ik kom uit een gezin met zes kinderen, 
waarvan ik de jongste ben. Mijn ouders wonen nog steeds in Apeldoorn. Na tien jaar in Utrecht gewoond te hebben, 
ben ik anderhalf jaar geleden verhuisd naar Deventer. 
 
Wat deed je voordat je bij deze school kwam werken? 
 
Na de PABO ben ik gaan werken op een kleine school in het dorpje Westbroek, net boven Utrecht. Daar ben ik 5 jaar 
leerkracht geweest van de groepen 4 tot en met 7. Mijn tweede school stond in Nieuwegein. Daar begon ik met  
lesgeven aan groep 4. Daarna vooral aan de groepen 7 en 8. Op deze school, een school met twee locaties, was ik ook 
adjunct-directeur. Zo kon ik het lesgeven en leidinggeven combineren. 
 
Wanneer ben je bij deze school begonnen? 
 
Sinds augustus 2006 werk ik bij PCBS ‘Beemte’, een kleine school met een fijne sfeer en lieve kinderen en betrokken 
ouders. Het is mooi om te zien dat een kleine school zoveel mogelijkheden biedt en modern en goed onderwijs kan  
verzorgen aan de kinderen uit onze buurtschap. De ene helft van de week ben ik hier op school, de andere helft van de 
week werk ik bij PCBS ‘Het Klaverblad’, ook een kleine school net buiten Apeldoorn de Maten. 
 
Je werkt hier als directeur, mis je het lesgeven niet? 
 
Het werken als directeur bevalt me uitstekend. Als leerkracht was ik voortdurend bezig om nieuwe methodes en  
manieren van werken uit te proberen. Ik vind het erg fijn om bezig te zijn met onderwijs en na te denken hoe we in ons 
onderwijs zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij wat kinderen nodig hebben. De combinatie van onze kleinschaligheid 
en vernieuwend bezig zijn, maakt dat we op onze school het maximale uit de kinderen kunnen halen. Als directeur is 
het mogelijk om meer bezig te zijn met onderwijsontwikkeling; dat maakt deze baan interessant. Het lesgeven geven 
mis ik heel af en toe wel, vooral als ik de klassen binnenloop en zie hoe leuk het er aan toe gaat. Toch geeft het werk 
wat ik nu doe mij erg veel voldoening, zeker als ik zie met hoeveel plezier of de kinderen naar school gaan en welke 
resultaten we behalen.   
 
Je bent directeur op 2 scholen. Hoe vind je die combinatie? 
 
De combinatie van twee scholen bevalt erg goed. Het maakt het mogelijk om in twee verschillende teams bezig te zijn 
met onderwijsontwikkeling. Juist het feit dat het om vergelijkbare situaties gaat, maakt het mogelijk om met en van 
elkaar te leren. Daarom hebben we er ook voor gekozen om de nascholing van de teams gezamenlijk te doen. Dit  
bevalt iedereen erg goed. Soms is het wel lastig om de aandacht te verdelen over beide scholen, zeker als het gaat om 
bijzondere activiteiten. Het is niet altijd mogelijk om overal bij te zijn, dat is soms een nadeel. Gelukkig is er een goede 
unitleider –Helma Hendriks- op school, die de leiding overneemt op de dagen dat ik er niet ben. 
 
Op deze school wordt gewerkt met combinatieklassen. Hoe kijk je daar tegen aan? 
 
Ik heb eigenlijk altijd gewerkt met combinatiegroepen. Ik zie veel voordelen in het werken met heterogene groepen. 
Eigenlijk is het zo dat we op school drie groepen hebben waar kinderen van verschillende niveaus op eigen niveau  
werken en instructie krijgen. Ik ben een groot voorstander van het loslaten van het denken in leerstofjaarklassen. Ik 
vind namelijk dat we veel meer moeten kijken naar het individuele niveau van de leerling en daarbij moeten aansluiten. 
Daarnaast biedt het werken met heterogene groepen veel meer mogelijkheden voor samenwerkend leren, juist omdat 
er kinderen van verschillende niveaus in één groep zitten. Voor de leerkrachten betekent het wel een behoorlijke inves-
tering, want die moeten zich verdiepen in de leerstof van verschillende jaargroepen. Dat vraagt om een gedegen  
voorbereiding en een goede organisatie. Gelukkig zijn de groepen bij ons op school niet zo groot. 
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Kun je iets vertellen over de leermethodes van tegenwoordig? 
 
Op onze school maken we gebruik van moderne methodes. We kijken kritisch naar de methodes die we gebruiken en 
zodra we vinden dat ze aan vervanging toe zijn, maken we daar een goed plan voor. We zijn ons de laatste jaren aan 
het verdiepen in de theorie van Meervoudige Intelligentie. In het kort gezegd betekent dat dat je de leerstof op  
verschillende manieren gaat aanbieden, of de kinderen de gelegenheid geeft om de leerstof op verschillende manieren 
te verwerken. Volgens Howard Gardner, die deze theorie heeft ontwikkeld, kun je bij kinderen acht verschillende  
leerstijlen, of voorkeurs-intelligenties ontdekken. Zo maakt hij verschil tussen  kinderen die taalgevoelig zijn of juist 
meer rekenkundig zijn ingesteld. Daarnaast heeft hij het over kinderen die graag samenwerken of kinderen die juist 
liever alleen werken. Ook zijn er voorkeuren voor muzikale activiteiten of opdrachten die met natuur te maken hebben. 
En als laatste maakt hij onderscheid tussen kinderen die visueel zijn ingesteld, of juist graag met tastbare materialen 
werken. Bij de keuze van onze methodes willen we hier graag rekening mee houden, juist omdat we vinden dat je op 
deze manier recht doet aan verschillen tussen kinderen. 
 
Wat vind je van deze plattelandsschool en wat zijn de verschillen met andere scholen? 
 
Ik werk met heel veel plezier op deze kleine school. Het valt me op dat er modern onderwijs wordt gegeven. Er ligt bij 
ons op school veel nadruk op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door het werken met dag- en 
weektaken en het planbord in de onderbouw. Daarnaast leren we de kinderen ook om goed samen te werken. Juist het 
kleinschalige karakter van onze school maakt dat we wezenlijk verschillen van andere scholen. Dat merk ik in de sfeer 
op school, waar alle kinderen bij naam worden gekend en waar de onderlinge betrokkenheid erg groot is. 
 
Op 6 mei 2010 bestaat de school 100 jaar. 
Wat verwacht je te gaan doen met het 100 jarig bestaan van de school? 
 
Wat een tijd hè, 100 jaar! De jubileumcommissie is al volop bezig met het maken van plannen en het voorbereiden van 
activiteiten. Ook is er op de website van de school een gedeelte gereserveerd voor het 100-jarig jubileum. Hier kunnen 
mensen zich opgeven voor de reünie, of namen en adressen van oud-leerkrachten en leerlingen doorgeven. Zoals het 
er naar uitziet zal het een prachtig eeuwfeest worden! 
 
Hoe vind je de betrokkenheid van ouders en van de buurtschap bij de school? 
 
Het motto van de school is ‘Samen staan we sterk’. Dat betekent niet alleen op school dat samenwerking belangrijk is, 
maar ook in de buurtschap en samen met alle ouders. Veel ouders zetten zich op een bijzondere manier in voor de 
school; vergeleken met andere scholen is dat echt opvallend! Het team waardeert dat ook enorm en weet zich  
gesteund door de ouders van de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kinderen, maar elk met een eigen rol 
en verantwoordelijkheid. 
 
Hoe zou je die betrokkenheid evt. nog kunnen vergroten? 
 
We vinden het erg belangrijk dat ouders ook meedenken met het schoolbeleid en het team kan voorzien van adviezen. 
Daarom proberen we in de MR zoveel mogelijk onderwerpen de revue te laten passeren. De MR van PCBS ‘Beemte’ 
denkt actief en positief kritisch mee. Daar zijn we erg blij mee. Om nog meer ouders te betrekken bij het  
schoolgebeuren, gaan we dit jaar starten met een ouderpanel. In dit ouderpanel komen actuele onderwerpen aan de 
orde en kunnen ouders en school van gedachten wisselen over schoolse aangelegenheden. Bijvoorbeeld: rapport en 
portfolio. 
 
Hoe zie je de basisschool van de Beemte als onderdeel van de Beemte? 
 
Ik de school een belangrijke factor in de Beemte. ’s Morgen en ’s middags ontmoeten ouders elkaar bij het hek van de 
school. Je maakt even contact met elkaar, je maakt een afspraak of je groet elkaar alleen even. Zo wordt de school een 
ontmoetingspunt, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders. Daarnaast vinden we het belangrijke om op een 
goede manier samen te werken met de kerk en het dorpshuis. Gelukkig zijn de contacten goed en kunnen we samen 
zorgen voor een goede sfeer in de Beemte. 
 
Wat is jou mening, als directeur van de school, van de Ratelaar? 
 
Ik denk dat het erg belangrijk is dat een buurtschap als Beemte-Broekland een eigen streekblad heeft. Op die manier 
vergroot je de onderlinge betrokkenheid. Ik was dan ook erg blij toen de Ratelaar opnieuw verscheen en we zorgen 
trouw elke maand voor ons stukje vanuit de school. De kinderen vinden het erg leuk om hieraan mee te werken, zeker 
als hun tekening dan ook nog eens op de voorkant verschijnt. 
 
De redactie van de Ratelaar wil je bedanken voor je medewerking aan dit interview! 
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Ballonnen wedstrijdBallonnen wedstrijdBallonnen wedstrijd   
Hallo kinderen van Beemte Broekland en omstreken! 
 
Het is al even geleden maar met het Beemterfeest hebben we ballonnen opgelaten.  
Jullie zijn vast benieuwd welke ballonnen het verst gekomen zijn. 
 
Er zijn maar weinig kaartjes teruggekomen. 
De drie die het verst zijn gekomen, zijn allemaal geland in Duitsland! 
 
De winnaars zijn: 
• Thijs Beekman 
• Joy van Trappe 
• Talita van Hartskamp 
 
 
 
De winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groeten van de Commissie Kinderspelen 

Woningnood 
Voor onze cavia gezocht een mooie woning!  
Misschien heeft iemand er een over,  
voor een kleine vergoeding.  
 
Elisa 
Telnr. 055-3122945 
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Een nieuw jaar, een nieuw begin, daarom willen we aan het begin van dit nieuwe jaar de aandacht 
vestigen op vrouwen vereniging Zijactief de Vecht. 
U hebt vast al wel eens iets over onze vereniging gehoord of gelezen. 
We zijn een actieve club, die elkaar eenmaal per maand ontmoeten in zaal de Groot de Vecht en we 
zijn toegankelijk voor alle gezindten.  
Elk jaar hebben we een afwisselend programma met zowel educatieve, creatieve en ontspannende 
avonden. In de zomer worden fietstochten en uitstapjes georganiseerd. 
Nadat we in Januari onze jaarvergadering hebben gehad met na de pauze een gezellige bingo, is er 
18 februari een avond met voorlichting over diverse soorten verslaving. 
Niet alleen alcohol en drugs, maar ook medicijn, eet en/of het gebruik van verschillende verdovende 
middelen samen,  komt aan de orde. Mevr. Boersma van Bureau Tactus (instelling voor verslavings-
zorg) uit Deventer zal de avond verzorgen en u vragen beantwoorden. 
Een belangrijk onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen heeft, of krijgt hier ooit mee 
te maken. Het lijkt ons vooral een informatieve avond voor ouders van opgroeiende kinderen. 
Iedereen die interesse heeft, kan deze avond bezoeken (ook niet leden) en neem gerust een  
huisgenoot mee. Aanvang 20.00 uur. 
Is u belangstelling gewekt en wilt u meer weten over Zijactief, bezoek dan de website van Plaatselijk 
Belang www.de-vecht.nl. Wij hebben hier een eigen pagina (link zijactief). Hier vindt u meer  
informatie en nieuws over onze vereniging en het is leuk om de foto`s eens te bekijken. 
Graag begroeten we u een keer geheel vrijblijvend op één van onze avonden. 
        
Vriendelijke groeten en tot ziens,  
                                    Het Bestuur.  
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Zörg 

 
“Pik bin’n ’t is wienter,”un gezegde da’w allemaôle wes in de mond nemp. 
Daôr mos ik an denken toen ik op oldejaôrsdag vanuut de keuk’n naô buut’n keeke. 
In ut vogelhuussien an de schuure waar’n un paar koolmeessies mooi druk met un zaksien apeneut’n, 
toen dur inens vanuut de dakgöte un paar vette mus’n  met vulle kabaal en gefladder de meessies de 
appelboom in joeg’n. 
Ïe’j zol’n dur meeliej’n met krieg’n, mar wat doe’j dur an. ,,Zo is ut leev’n“, weer zo’n gezegde, En ik 
dache bie mien eig’n, zo is ut ok begön’n met de krediet kriezus. 
,,De groot`n red zich ut beste.” 
Overal is dur onvreë in ons wereltien. Veural in de zörg is ‘t un knieperieje, en meuge wiej de pette 
wes of zetten veur ut waarkvolk dat de weg op möt, en dat ze met zo weinig volk nog zovulle mens’n 
tevreënde hold. 
Hulpe, un goeje gedachte in dit nieje jaôr. 
Ut volgende verhaältien uut un olde oorlogskrante gif un treffend beeld van zörg. 
 
Kobus had zes jonge vinken 
In een kougien an een touw. 
D’olden had dat gauw verneumen 
Kwaamp ze voeren,o zoo trouw. 
 
Wat misschien nog nooit verteund was 
Dat is Kobus toen geluk 
Hie kreeg ’t olde dier te pakken 
Dat is wel een heel knap stuk. 
 
Kobus liet de jongen vliegen 
En d’olden gunk het kougien in 
In het midden zuw ‘t mar loaten 
wie dat ‘t meest was nôar den zin. 
 
Mar dit wok hier even zeggen 
Niet één jonkien zag iej weer 
Um ‘t olde dier te voeren 
Wie zag zoo iets wel eens meer? 
 
                                                Aôrnd  
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Op de optiebeurs loopt een Belgische stagiaire rond met een aardappel in zijn borstzakje. Aan het 
eind van de dag vraagt iemand aan de Belg waarom hij met een aardappel in zijn borstzakje  
rondloopt. Zegt de Belg: “Zonder pieper bereik je hier niks.” 
 
Er zitten twee Belgen in een bar. Eentje staart uit het raam. “Waar kijk je zo naar?”, vraagt de ander. 
“Ze hebben net je auto gestolen”, zegt de ene, “maar maak je niet ongerust, ik heb het kenteken  
genoteerd”. 
 
Komt er een goudvis bij de dokter. Zegt de dokter: "Oh, ik zie het 
al...! Uit de kom...!" 
 
Vraag: Wat is een skelet in een kast? 
Antwoord: Iemand die vroeger gewonnen heeft met verstoppertje… 
 
Zit een skelet aan de bar, zegt ie: "doe mij een pilsje en een dweil!" 
 
Jantje: "Mamma, waarom heb je van die grijze haren?" Mamma: 
"Dat komt omdat kindjes heel  
ondeugend zijn." Jantje: "O, vandaar dat oma helemaal grijs is!" 
 
 
 
 
 

SUDOKU 
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Ook hier kan uw advertentie komen te staan!Ook hier kan uw advertentie komen te staan!Ook hier kan uw advertentie komen te staan!Ook hier kan uw advertentie komen te staan!    
Neem hiervoor contact op met de redactie.Neem hiervoor contact op met de redactie.Neem hiervoor contact op met de redactie.Neem hiervoor contact op met de redactie.    
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Uitslag enquêteUitslag enquêteUitslag enquête   
In de Ratelaar van oktober en november plaatsten wij als redactie een enquête om uw  
mening te vragen over de “nieuwe Ratelaar”. 
Allereerst willen wij diegenen bedanken die de moeite genomen hebben om deze enquête 
in te vullen. We kregen veel positieve reacties en natuurlijk waren er ook op/
aanmerkingen maar ook daar proberen we kritisch naar te kijken. 
We hebben de uitslag van de enquête hieronder kort samengevat: 
 
 
Gemiddelde leeftijd (van mensen die een enquête invulden) 
55 
 
Inwoner of lid van een vereniging etc. 
Het merendeel is inwoner van Beemte Broekland maar ook een aantal leden van verenigingen gaven 
een reactie en ook vanuit de Vecht. 
 
Algemene indruk? 
De algemene indruk was goed en fijn dat de Ratelaar weer op A4 formaat wordt uitgegeven. 
 
Leesbaarheid voldoende? 
Ja. 
 
Waar gaat uw interesse naar uit? 
Nieuws van de BBVBB, school, de Dorpshuisvereniging, uit de oude doos, 
recepten, workshops en tips. Veel mensen gaven aan de Ratelaar van A tot Z te lezen. 
 
Ideeën? 
Informatie m.b.t. belangen van de bewoners, een agenda met activiteiten in deze omgeving, een 
puzzel, informatie over of voor tuin, huis, oude tractoren. 
 
Gemiddeld cijfer  
8,2 (hier zijn wij als redactie best trots op!) 
 
Opmerkingen/suggesties: 
Ga zo door! 
 
Misschien is het leuk om interviews te plaatsen met mensen/bedrijven uit deze omgeving. 
Foto’s uit deze omgeving plaatsen (eventueel als voorkant). Ook werden er in de enquête een aantal 
vragen gesteld of er behoefte is in deze omgeving aan bijvoorbeeld; bridgen, taxi vervoer etc. 
Ons advies: plaats een oproep in de Ratelaar! 
 
 
 

Nogmaals bedankt namens de redactie!  


