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Tel.: 055-5215113 E-mail: lienwijnbergen@hetnet.nl

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos en volksdansgroep

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

Kaartclub
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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/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

Agenda 2009
7/8/9 Augustus

Oranjefeest!
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Van de redactie
Beste Lezers
In deze Ratelaar een buurtpraatje met het 60-jarige Bruidspaar Peppelenbos van de Beemterweg 57.
Het lijkt misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar de redactie heeft er bewust even mee
gewacht om ook een aantal indrukken te kunnen weergeven van na het 60-jarige bruiloftsfeest.
Verderop een verslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement en u kunt daaruit lezen dat
de landelijke verschuivingen en trends zich ook Beemte Broekland hebben voorgedaan. We lopen dus
netjes in de pas.
Achterin De Ratelaar het stukje over hoe u het beste uw stukjes en advertenties kunt aanleveren zoals ik dat al had aangekondigd in de vorige Ratelaar: “Richtlijnen voor teksten en advertenties.”
We laten dit stukje wel een aantal keren in de Ratelaar verschijnen zodat iedereen er goede nota van
kan nemen.
Rest de redactie niet anders dan iedereen een goede vakantie toe te wensen. Ook de thuisblijvers
een fijne tijd toegewenst.
De volgende Ratelaar zal begin september verschijnen. In augustus verschijnt er geen Ratelaar.
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet namens de redactie,
Siep Woudstra

Uitgave data 2009
•
Week 27
•
Week 36
•
Week 41
•
Week 45
•
Week 49

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly van Eek
Siep Woudstra

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 augustus aanleveren.
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BBvBB

Buurt
Buurt-Belangen Vereniging Beemte
Beemte-Broekland

De gemeente heeft in bestemmingsplannen vastgelegd wat binnen een gebied is toegestaan aan functies en bebouwing. Deze bestemmingsplannen
moeten één keer per 10 jaar vervangen worden door een nieuw bestemmingsplan. Momenteel wordt zo’n nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het landelijk gebied ten noordoosten van de stad.
Het bestemmingsplan “Buitengebied Noord-Oost” zal overwegend de bestaande situatie in het gebied vastleggen. Het plan zal geen grootschalige nieuwe
ontwikkelingen mogelijk maken.
Het gebied van dit nieuwe bestemmingsplan “Buitengebied Noord-Oost” wordt
globaal genomen begrensd door de spoorweg Apeldoorn-Zutphen (met uitzondering van de Ecofactorij), de gemeentegrens met Epe en Voorst en de rijksweg A50. Het landelijk gebied ten westen van de A50, tot aan het Apeldoorns
Kanaal, waar Beemte ligt, hoort ook nog bij het plangebied. Het beoogde
landbouwontwikkelingsgebied ten noorden van de Broeklanderweg maakt
geen deel uit van het bestemmingsplan.
Naast het bestemmingsplan wordt ook een plan voor welstandsbeleid opgesteld dat zich specifiek richt op het landelijk gebied ten noordoosten van de
stad. Dat gebiedsgerichte welstandbeleid zal het kader gaan vormen bij de
toetsing van de beeldkwaliteit van bouwplannen door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie).
De verwachting is dat in het najaar een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan en een concept van het gebiedsgerichte welstandsbeleid gereed
zijn. Op dat moment worden beide plannen ter inzage gelegd en krijgt iedereen de gelegenheid om te reageren op de plannen. Voor de ter inzage legging
zal nog een informatieavond worden gehouden, waar beide plannen worden
toegelicht. Die avond is voor iedereen toegankelijk. Nadere informatie over de
informatieavond en de ter inzage legging zal in het najaar worden gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad. Ook ontvangen de bewoners in het gebied
een uitnodiging voor deze avond.

Namens de Klankbordgroep NO Apeldoorn.

Erwin van Leeuwerden
Bestuurder BBvBB
27 mei 2009

De Ratelaar - Juli 2009 - Pagina 11

De Ratelaar - Juli 2009 - Pagina 12

Buurtpraatje
Buurtpraatje met Detje van Beek en Hendrik Peppelenbos, Beemterweg 57.
Toen wij, Gerda en Siep Woudstra, in 1977 aan de Beemterweg 50 kwamen wonen,
was de eerste buurman waar wij kennis mee maakten, Hendrik Peppelenbos. Op de
dag dat wij het koopcontract getekend hadden en wij voor het eerst als trotse eigenaren op ons erf stonden rond te kijken, kwam Hendrik op de fiets aanspurten.
“Wie zijn jullie”, vroeg hij. “Wij hebben deze boerderij gekocht”, zeiden wij in koor.
“Hebben jullie kinderen”, was de volgende vraag. “Nee”, zeiden we. “Wat doe je voor
de kost”, was de laatste vraag. “Ik werk als computerprogramma ontwerper bij Philips”, antwoordde ik, en “Gerda is administratrice bij een schoonmaakbedrijf”. Met deze antwoorden was klaarblijkelijk de eerste informatiehonger gestild en vertrok Hendrik voldaan naar huis.
Op 27 april jl. waren Hendrik en Detje zestig jaar getrouwd. Een goede reden om de
rollen eens om te draaien en aan dit echtpaar wat wetenswaardigheden te ontfutselen.
Detje is geboren in 1924 en Hendrik in 1922 en ze zijn getrouwd in 1949.
Maar ons verhaal begint zo ongeveer in de jaren ’44 – ’45.
Hendrik en Detje kenden elkaar al omdat Detje geregeld in de Beemte bij één van
haar broers op bezoek kwam. Maar de vonk was nog niet overgesprongen. Dat gebeurde later in de Bordelaise in Apeldoorn, waar de plattelandsjongeren één keer per
week samen kwamen.
“Vertel eens hoe jullie er toe kwamen om te gaan vrijen”.
“In de Bordelaise was de sfeer er ook naar, er werd gedanst en ernaast was een smal
steegje, waar de fietsen gestald werden, maar waar je ook ongezien kon zoenen”, vertelt Hendrik.
Het was oorlogstijd en Hendrik moest naar Duitsland om te gaan werken. Maar gelukkig was er een ambtenaar bij de Gemeente die de oproepkaart uit het bakje gelicht
had zodat de Duitsers Hendrik niet in de smiezen hadden.
“Was je niet bang dat je verraden werd, er woonden toch NSB’ers aan de Kraaienjagersweg?”. “Nee”, zegt Hendrik, “dat deden ze niet en dat wist ik”.
In 1949 besloten ze te gaan trouwen, mede omdat dochter Reinie zich al had aangekondigd. Ze gingen op de boerderij aan de Beemterweg wonen. Vader Peppelenbos
verhuisde naar de zijkant van de boerderij. De boerderij had vijf bedsteden, ruimte genoeg dus om te slapen.
“Hadden jullie geld om een uitzet te kopen en om van te
leven?”.
“We hadden 2000 gulden gespaard”. “Ik ging voor ons
huwelijk, daags uit werken voor 1 gulden per halve dag
en heb daarnaast ook veel naai- en verstelwerk gedaan”, vertelt Detje.
“Hoe verliep de bruiloft zestig jaar geleden?”
“We zijn vanuit het ouderlijk huis van Detje in Wilp met
paard en een Utrechtse wagen naar het stadhuis in Twello gereden. Daarna terug naar
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Buurtpraatje
de kerk in Wilp om bevestigd te worden en vervolgens weer terug naar Twello om
een foto te laten maken”, vertelt Hendrik.
Dat is dan ook de enige foto die van de trouwerij gemaakt is en die hangt op een
prominente plek in de woonkamer aan de muur, schuin tegenover de ingelijste foto
van Detje haar jongste broer in uniform.
Ze hebben op de trouwdag geen bruiloft gegeven omdat kort voor de trouwerij haar
broer in Ned-Indië gesneuveld was. De dominee kwam dit een aantal dagen voor de
trouwerij meedelen. Na de rouwperiode van een jaar is alsnog een bruiloftsfeest gegeven op de deel van Beemterweg 57.
In en na de oorlog was bijna alles op de bon.
“Hoe hebben jullie je daar mee gered?”.
“We zijn begonnen met 6 koeien, 50 kippen en een paar varkens en natuurlijk de
moestuin. Daarmee konden we ons toen net redden. Maar als je iets bijzonders wilde
moest je dat ruilen. Zo heb ik het pak waarin ik belijdenis heb gedaan, gekregen voor
een zak rogge. In dat pak ben ik ook getrouwd. En om een psalm- en gezangenboek
te krijgen, moest ik een pond boter geven”, vertelt Hendrik.
Gaandeweg ging het jullie beter en kwam zoon Willem om de hoek kijken. Daarmee
was het kindertal op voldoende sterkte gekomen. “We waren er klaar mee”, zegt
Hendrik
“Vertel eens wat over de jaren ’50,’60 en ’70, hoe ging het toe op de boerderij?”.
“Er was een sterke sociale binding tussen de boeren onderling. Als er een kalf geworpen werd kwam de buurman helpen trekken, ook midden in de nacht als dat nodig
was. Ook het dorsen van het graan was een buurtaangelegenheid. Iedereen kwam
dan helpen met dorsen en het binden van de schoven. Er werd gezamenlijk gegeten
in de woonkamer die dan mudje-vol zat. Heel gezellig. Langzamerhand is het samenwerken verdwenen en tegenwoordig doet de boer alles zelf, maar daar heeft hij dan
ook de apparatuur voor”, vertelt Hendrik.
“En de zondag was altijd een rustdag, daar waren we erg blij mee”, merkt Detje op,
“tegenwoordig is dat wel anders en zie je veel boeren op zondag werken”.
Later is Hendrik nog in de koeienhandel gegaan. Hij ging elke week naar
de veemarkt in Zwolle en had soms
veel geld in de zak, want een koe
kostte toen zo’n 1400 gulden en hij
kocht er zomaar vijf of zes.
“Ja, dat vond ik altijd best wel griezelig, Hendrik met al dat geld op stap in
Zwolle”, zegt Detje. Het geld werd
altijd, als het niet naar de bank gebracht kon worden, tijdelijk opgeborgen in de koestal.
Hendrik heeft altijd een dagboek, in
de Landbouwagenda, bijgehouden.
Hoeveel van die dagboeken heb je”?
“Hoeveel precies weet ik niet, maar ik
heb de eerste 20 al verbrand omdat
niemand hoeft te weten wat ik vroe-
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Buurtpraatje
ger allemaal heb opgeschreven”.
“Ga je hetzelfde doen met je historisch archief, begonnen door je dochter Reinie,
waar nu De Ratelaar uitput?”.
“Daar heb ik nog niet over nagedacht”, zegt Hendrik.
“Vakantie is aan jullie niet besteed?”. “Nee, maar we zijn wel elk jaar een dagje
met de Landbouw en de Kerk op stap geweest, dat was voor ons meer dan voldoende”, vertelt Detje.
“De huidige veestapel bestaat uit een pony met een veulentje en zes kippen met
een haan die de baas speelt. En ook de moestuin wordt nog steeds bewerkt, zij het
dat die wat kleiner is dan vroeger”, vertelt Hendrik.
“Hoe kijken jullie nu terug op jullie zestigjarige bruiloftsfeest?”.
“Het feest was heel gezellig en leuk, vooral ook door de vele mensen die gekomen
zijn.
We zijn ontzettend dankbaar dat ons dat heeft mogen overkomen maar tegelijkertijd was er ook de angst dat er voor die tijd nog iets zou gebeuren, waardoor we
het niet zouden meemaken. Maar dat is gelukkig allemaal goed gegaan en dan
blijft de dankbaarheid over”, vertelt Detje.
“Het was wel kantje boord soms, hoe kwam dat?”
“Hendrik heeft een zware hartoperatie ondergaan en dat is nog maar net goed gegaan. Het was zelfs zo erg dat de dominee al hals over kop naar Zwolle moest. En
ik zelf heb al drie keer in het ziekenhuis gelegen met mijn heup”, vertelt Detje.
“Heb je steun gehad van de buurt en de kerk?”.
“Ja heel veel, daar zijn we dankbaar voor”, zegt Detje.
“Vlak voor het bruiloftsfeest wilden we nog een keer naar “Le Triangle” om nog
een paar dingen af te spreken. Ik reed vanuit de Beemte de Oude Zwolseweg op
en werd vervolgens in de flank aangerend door een andere auto. Onze auto was
total loss, maar wij hadden een engeltje op onze schouders zitten en kwamen met
wat kneuzingen en de schrik vrij. Ik heb direct een andere auto gekocht en ben de
volgende dag onmiddellijk weer gaan rijden”, vertelt Hendrik.
“Hoogtepunten en of dieptepunten
gekend?”.
“Nee, eigenlijk niet, we hebben altijd een tevreden en dankbaar leven
geleid op onze boerderij. Veel van
onze broers en zusters zijn inmiddels overleden, maar ik heb nog één
broer en Hendrik nog één zuster,
maar we voelen ons niet eenzaam.
We zijn nog samen en dat is het belangrijkste”, en voegt Detje er nog
aan toe, “pas als één van ons komt
te overlijden dan zal het wel eenzaam worden”.
Hartelijk bedankt voor dit buurtpraatje, het geeft een aardig kijkje
in jullie leven.

Detje en Hendrik bij de pomp achter de boerderij.
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Het Kippenhok

Hoi allemaal,
Op deze bladzijde worden jullie weer even op de hoogte gebracht van alle activiteiten die
tot de zomervakantie in Het Kippenhok worden georganiseerd. Pak je agenda maar
bij de hand!

De middagen met de kinderen
Dinsdag 30 juni Spelcircuit ‘oma’ s spelletjes’
Donderdag 2 juli Schminken en make-up
Zelf meenemen: oude make-up
Dinsdag 7 juli
Gezelschapsspelletjes
Donderdag 9 juli Vrij spelen (bijvoorbeeld slagbal? Knutselen? Op de Wii?)
De vrijdagavond met de jongeren
De bar is op iedere vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur geopend voor alle jongeren
vanaf 12 jaar! Tijdens de schoolvakantie zijn wij gesloten vanaf maandag 13 juli t/m vrijdag
21 augustus.

18 t/m 25 juli

CJA Tienerkamp 2009:
Uitdagende activiteiten (soms zelfs ’s nachts) voor jongeren van 12 –
16 jaar!
Zie www.cjapeldoorn.nl

Gezamenlijke afsluiting!

Wij willen dit seizoen gezellig afsluiten. Daarom organiseert Het Kippenhok voor alle kinderen, jongeren en vrijwilligers een barbecue op vrijdagavond 3 juli van 19.00 tot 21.00 uur.
Daarna is er tot 23.00 uur een disco in de kelder!
Voor deze activiteit hebben de deelnemers zich inmiddels opgegeven bij Nienke.

Namens het Kippenhok: “een fijne vakantie”.
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V o o r e lk e k lu s
in e n o m h e t h u is
V e lle rtw e g 2 0
7 3 4 1 A B B e e m te -B ro e k la n d
T e l: 0 5 5 -3 1 2 0 0 8 5
M o b ie l: 0 6 -1 2 6 8 2 8 9 6
F a x: 0 5 5 -3 1 2 2 9 1 1
E -m a il: g va n lo h u ize n @ h e tn e t.n l
w w w .k lu s s e n -h o ve n ie rs b e d rijf.n l

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 geopend heb!
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, tassen en sjaaltjes.
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of voor een
proefnagel.
Ook is het mogelijk om even lekker rond te kijken tussen
de bijoux.
Momenteel werk ik alleen op afspraak, dus een belletje
van te voren is aan te raden. Ook voor eventuele vragen
sta ik u graag te woord.
Tot ziens bij Denger Nails!
Kitty Gerritsen
Stationsweg 5
7395 SB Teuge
06 – 42621447
www.dengernails.nl
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Tuin op fietsafstand
Deze keer een leuke fietstocht naar tuin De Klêterstroate van Gitta en Willem Peppelenbos in
de weiden en bossen van de Kroondomeinen Het Loo.
We fietsen over de Papegaaiweg, rechts aanhouden via de Astaweg, rechtsaf over de Oude
Zwolseweg langs de Watermolen en meteen linksaf naar de Zwolseweg, oversteken de Elburgerweg in. Deze helemaal uitrijden tot de Niersenseweg. Een mooie omgeving om te fietsen!
Op nr. 38 ligt gedeeltelijk omgeven door hagen De Klêterstroate.
In een oud veldnamenboekje heette het stukje straat vroeger zo, omdat geluid tegen de houtwal aan weerkaatste. Vandaar dat Gitte en Willem
hun paradijsje zo genoemd hebben.
De hagen zijn af en toe onderbroken om het zicht
op de prachtige omgeving te behouden.
Regelmatig kunnen de bewoners zo herten en
zwijnen op heel korte afstand vanuit hun tuin bewonderen.
Het is een cottageachtige tuin van 1700 m2; verdeeld in tuinkamers met borders (gemengd en op
kleur), vijver, moestuin, kweekgedeelte, weitje
met fruitbomen, schaduwgedeelte en kasje.
De moestuin is het terrein van Willem, al heeft
Gitta inmiddels de randen veroverd als pluktuin
voor de bloemstukken.
Er zijn meerdere terrassen waar je tegen een geringe vergoeding van koffie of thee met seizoenstaart, kunt genieten van de rust. Indien voorradig worden planten (eigen kweek), bloemenstukjes of brocante (Gitta noemt het ditjes en datjes) verkocht, waarvan de opbrengst gaat
naar het Lilianefonds.
Boven het overdekte terras broedt de boerenzwaluw.
De tuin is open van 15 mei t/m 30 september
op dinsdag en woensdag tussen 10.00 en 17.00
uur. Van 10 juli t/m 9 augustus is de tuin dit
jaar echter gesloten.
Heb je fietsen nodig of wil je met een groep komen? Dat kan op afspraak (ook mogelijk op andere dagen).
De toegang is € 2,50 inclusief koffie of thee.
Verdere informatie: website http://home.
wanadoo.nl/jannes.kamphuis
Telefoon: 0578 573241
Er zijn 2 fietsroutes naar de tuin Ons Erf uit het
vorige nummer. De afstand van tuin naar tuin is
ongeveer 10 km. Maar je zit ook vlak tegen
Vaassen aan.
De afstand van de Beemte naar De Klêterstroate is ongeveer 7 km.
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Oranje Vereniging
Beemte Broekland

Hey kinderen van Beemte Broekland en omstreken!
Op zaterdag 8 augustus is het weer zover…… weer een nieuw programma van
de kinderspelen van de oranjevereniging van Beemte Broekland!! We starten
om 14.00 uur.
Dit jaar is er gekozen voor een geheel vernieuwd programma. Wat dit is...
Blijft een verrassing. Maar de middag zal uit sportieve en magische activiteiten bestaan. Natuurlijk sluiten wij weer traditioneel af met een ballonnenwedstrijd.
Iedereen van 4 t/m 12 jaar is van harte welkom om mee te doen!
We willen iedereen een fijne vakantie toewensen en …..
Zorg dat je d’r bij bent op 8 augustus!!
Groetjes,
Commissie Kinderspelen
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Verkiezing Europees Parlement
Op donderdag 4 juni 2009 was de verkiezing
voor de Nederlandse leden van het Europees
Parlement. Van alle stemgerechtigden in de
gemeente Apeldoorn heeft 37 % daadwerkelijk
ook zijn of haar stem uitgebracht.
Actiegroepen wisten publiek en politiek er de
afgelopen jaren van te overtuigen dat stemmachines onbetrouwbaar zijn. Er werd na de
Tweede Kamerverkiezingen in 2006 besloten
de stemcomputer voorlopig niet meer te gebruiken, omdat de beveiliging niet kon worden
gegarandeerd. Het aloude rode potlood werd
weer van stal gehaald. Het stemmen gebeurde
dus weer op de ouderwetse manier in het
stemhokje met het befaamde rode potlood en
de bekende stembus. Nou ja, bekend. Het zag
er meer uit als een kliko. Toch vonden vele
kiezers het moment dat het stembiljet in de
stembus gestopt werd, een bijzonder moment.
In Nederland konden kiezers in 352 van de
441 gemeenten in elk gewenst stemlokaal hun
stem uitbrengen. Deze gemeenten deden mee
aan een proef waarbij kiezers in de eigen gemeente in een stemlokaal naar keuze hun
stem konden uitbrengen. Voorwaarde was wel
dat zij zich konden legitimeren. Dit was bedoeld om fraude te bestrijden. Wie geen identiteitsbewijs heeft of bij zich had, kon iemand
anders een volmachtstem laten uitbrengen. Op
die manier kon de identificatieplicht worden
omzeild.

In het stembureau in Beemte Broekland ging het
gesprek van de dag vooral over de legitimatieplicht. Er waren strikte orders om iedereen zich
te laten legitimeren. Zelfs als iemand van je eigen familie langskwam, moest je er naar vragen.
Sommige stemgerechtigden konden zich niet legitimeren, maar die kwamen op één na, even later wel terug. Ook onze oud-voorzitter, de heer
Geert Singel, kwam zijn stem uitbrengen en
moest zich legitimeren voordat hem een stembiljet werd overhandigd.
De papieren stembiljetten moesten na het sluiten van het stembureau met de hand worden geteld. Het handmatig tellen was gebonden aan
een aantal regels. Zo moest de bak waar de
stembiljetten in zaten goed worden geschud, anders zou men misschien wel eens kunnen zien op
welke partij de laatste bezoeker zijn stem had
uitgebracht.
Op de volgende bladzijde vindt u een fotoimpressie van de dag van de stemming in dorpshuis Ons Huus in Beemte Broekland en hieronder
de uitslag van de verkiezing.

Uitslag Verkiezing Europees Parlement 4 juni 2009 in Beemte Broekland Stembureau
Dorpshuis Ons Huus.
Partij

C.D.A.
Partij van de Arbeid
V.V.D.
GroenLinks
Christen Unie /S.G.P.
D 66
S.P.
Democratisch Europa

Europees Parlement
2009
243 stemmen
95
6
19
8
35
15
5

Europese verkiezingen
2004
320 stemmen
158
22
42
24
40
6
6
1

Europa Transparant
2
L.P.F.
7
Partij voor de Dieren
10
12
PVV (Partij voor de Vrij50
heid)
De leden van het stembureau: Dora, Ineke, Mini en Rina.
Overigen
0
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Europese verkiezingen
1999
266 stemmen
121
17
40
26
47
7
6

2

Verkiezing Europees Parlement

De voorzitter van het stembureau, Ineke Bomhof.

Dora Overvelde zit bij de stembus als stembureaulid.

Twee andere leden, Rina Slijkhuis en Mini Smallegoor.

De heer Geert Singel kwam zijn stem uitbrengen en moest
zich legitimeren.

Henk Slijkhuis vond het moment dat het stembiljet in de
stembus gestopt werd ook een bijzonder moment.

Als de laatste kiezer om 21.00 uur heeft gestemd beginnen
de eindwerkzaamheden door het tellen van de stembiljetten.
Wanneer de aantallen zijn vastgesteld worden deze vermeld
in een zogenaamd proces-verbaal. Na de verpakking en verzegeling wordt de uitslag door de voorzitter bekendgemaakt
waarna de materialen naar het Gemeentehuis worden gebracht.
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Oranje Vereniging
Beemte Broekland
Volksspelen 2009
Beste buurtbewoners,
Inmiddels is de langste dag al weer geweest en dat betekent dat de meeste mensen zich weer op de vakantie verheugen. Maar uiteraard staat het Beemte Feest ook weer voor de deur. Ook dit jaar staan de “Volksspelen voor
teams” weer op het programma. Na avonden zwoegen, bedenken en uitvoeren hebben we weer diverse spelen voor
de zondagmiddag.

Welke teams durven het aan om de winnaar van vorig
jaar te verslaan?
Er zijn weer diverse spelen waar u met een groep aan kunt deelnemen. Wat te denken van het touwknoopspel, doorgeefspel, waterrace, sponsbroekenrace. Wat het teamcaptian en eindspel wordt blijft nog een verrassing.

Kom het spektakel aanschouwen!
Mocht u zelf niet meedoen dan kunt u natuurlijk dit spektakel zondagmiddag 9 augustus vanaf 13:30 aanschouwen op
het feestterrein.

De sprekers!
Het doet me een genoegen om aan te kunnen kondigen dat we de sprekers van vorig jaar weer hebben kunnen boeken, namelijk:

Geer & Geer
Dus komt allen op zondagmiddag 9 augustus naar het feestterrein te Beemte en doe mee of aanschouw het spektakel!

C.V.O.V.B.B
Commissie Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland
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Oranje Vereniging
Beemte Broekland
Beste Ratelaar lezers
Nu de meeste feestdagen voorbij zijn beginnen we al naar de vakantie uit te kijken.
Op de O.V.B.B. site zul je zien dat het niet lang meer duurt tot de vakantie en natuurlijk het Beemterfeest.
We zijn benieuwd of er al aan wagens wordt gebouwd voor de optocht of dat deze al
klaar zijn of dat men nog in de bedenk fase is.
Maak er wat moois van en een thema zullen wij niet bedenken voor jullie dus dat
maakt het wat makkelijker.
Wij hebben voor de senioren op vrijdagmiddag 2 optredens en dat zal zijn van Willie
Meester bandparodist en het sokkenbuurt zeemanskoor uit Ugchelen, er is ook een
verloting.
Voor senioren die door vervoersproblemen niet in staat zijn om te komen kunnen bellen met Gradus van Lohuizen
Tel: 06-12682896 u wordt dan opgehaald en weer thuisgebracht.
Dus alle 55 plussers komt allen naar de seniorenmiddag in de feesttent vrijdag 7 augustus 2009 aanvang 14:00 uur.
Wij wensen iedereen een heel zonnig en gezellig Beemterfeest toe.
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TE

BEEMTE

zondagmiddag 9 augustus
om 13:30 uur
met onder andere:

Touwknoopspel
Doorgeefspel
Teamcaptain spel
Waterrace
Sponsbroekenrace
Verrassingsspel
Teams moeten bestaan uit zes personen met minimaal twee dames
(excl. de captain)
Het maximale aantal teams is tien, dus geef je snel op want vol is vol.
Inschrijfgeld bedraagt € 17,50 per team
Inschrijven bij:
E. Hissink
tel.: 0606-20434610
R. Ganzevles tel.: 0606-10419573
Of stuur een mailtje naar volksspelen@lievenstroo.nl
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PCBS ‘Beemte’

Groep 6/7/8 zijn druk bezig met de musical. Met de tekst uit het hoofd leren, met de attributen maken en leuke dansjes bedenken bij de liedjes.
Alles om ervoor te zorgen dat de musical echt helemaal geweldig wordt.
De musical zit vol leuke en gezellige liedjes! En hele goede acteurs. De kinderen die meedoen zijn :
groep8: Demi, Esmay, Talita, Marja, Priscilla, Marja, Femke, Lisanne, Romario, Allan en Lars.
groep7: Aike en Sharon.
groep6: Elisa, Wendy, Vera en Jermo.
De kinderen van groep 8 hebben natuurlijk de hoofdrollen omdat, het ook hun afscheidsmusical is.
Ik ga natuurlijk nog niks verklappen over de musical! Als je dat wilt weten moet je zelf komen kijken.
De musical is dinsdag 2 juli. Het wordt een vrolijke avond. Dus, Kom jij ook???
Gemaakt door Sharon.

Groep 7-8 gaan 17-18-19 juni op kamp.
We gaan naar Nunspeet. we hebben een huisje Op het park de Witte Wieven. We hebben een
zwembad vlak bij ons huisje. En we hebben een huisje van 30 personen. Als we woensdag naar het
huisje gaan komen we langs Het Verscholen Dorp. Als we daar klaar zijn dan gaan we naar het
huisje. We gaan donderdag klimmen in het klimbos en in de avond komen de meesters en de juffen. Vrijdag gaan we alles inpakken. We gaan onderweg midgetgolfen en verder op de fiets naar
huis.
Gemaakt door: marja
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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:
Fax:
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055-3121390
055-3122528

Oude krantenknipsels

Sluis Kanaal Noord 4 december 1985
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Overgenomen uit het archief van
Hendrik Peppelenbos
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Uit de oude doos
De heufpiene van Kobus was nog lange niet vot
toen Kobus de kaarke uut ging.
`t Was nog bruujerug en dan dat gedoe met
die vliege, as Grietien zo de koffie mar klaôr
hef zal `t wel aôver gaôn.
Zo liep Kobus te prakkezeer`n toen zien kleinzeune um vlak bie huus op kwam haal`n en die
had opa heel wat te vertell`n.
Met de petto onder de aarm
Dach Kobus bie ’t naôr buut’n gaôn
Gauw, Grietien hef de koffie waarm
Mar zag de dominee bie de deure staôn.
Kobus dreij’n wat met de pet.
Nou Kobus, tot de volgende wêeke
En breng dan Grietien ok mar met
Of kump ze straks bie de aôvend prêeke
Dominee ‘k zal ’t eur zegg’n
Mar vanmaarg’n had ze gien tied.
Ze mos drie bigg’n an de motte legg’n
Anders red ze ut niet.

Un fijne waarme komme koffie
En as ut effen kan
Met un beschuut dur bie
Toen liep Grietien nog roojer an.
Kobus was ’t op leste zat.
Dreij’n de buul met ut achteruste veur
Onder in de rolle zat ’n klein rond gat
Mar hoe kon de beschuut door deur?
Kobus-jan kwam dur ok bie staôn
Kiek opa, hier zie ’k ok kleine keutelties
Misschien hef ’t wel un muus `e daôn
Zei ’t kereltien heel wies.
Moe muus en misschien wel `n heele stoet
Kwaam`n `s nachs ut nessien uut
En deed`n zich dan steeds tegoed
An de onderste beschuut.
Kobus zett`n de muuzenval
En zei teeg`n kleine Kobus-Jan
Dat `t muusien niet lange meer te leev`n had
`t Keerl`tien word`n dur witjes van.

Toen Kobus aôver ’t kaark’n pad
En langs de wal van Beernd Schrem
Zien eig’n bedoening in ’t ooge had.
Heur’n Kobus un bekende stem.

Of de muus `t hef aôverlêef
En wat ze met de kleine Kobus-Jan
Nog allemaôle heb belêef
Daôr heur uule later `t fiene van.

’t Was kleine Kobus-Jan
Hee heur’n ut metene
Opa, opa ik komme dur an.
En struukel`n aôver zien eig`n been`n
Opa!, oma zei straks net
‘k Heb maôndag un nieje rolle beschuut.
Op ’t aanrechkassien neer `e zet.
En noe bint dur al wel vieve uut.
Oma zei, opa weet ut allichte
Ik begriepe niet hoe ’t kan
Want de buul zit nog dichte
Misschien weet opa hier meer van.
Thuus ging de pette op de haôke
En daôronder zien zwatte schuugies
Grietien was niet zo te spraôke
Op kobus zien, goeje maarg’n luugies.
`t Zat Grietien schienbaar hooge
Loer’n met ’t ene ooge op ’t aanrech an
En met ut andere ooge
Keek ze Kobus heel strak an.
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Aôrnd.
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Voor de jeugd
KLEURPLAAT

De redactie van de Ratelaar wenst jullie
een fijne vakantie!
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Handige Tips

Bladeren van kamerplanten gaan mooi glanzen als je ze met bier op poetst.
Als er op tegels geboord moet worden, is de kans groot dat de boor weg schiet, met soms nare beschadigingen. Plak daarom eerst een stukje pleister op de te boren plek en de boor schiet niet meer
weg.
Houd tijdens het boren de stofzuigermond onder de boor en je hoeft ook geen stof meer op te ruimen.
Doe een laagje stro onder in de GFT-bak. Dit absorbeert goed het vocht van je afval en er blijft niets
meer aan de bodem plakken, tevens is het biologisch afbreekbaar.
Geel geworden keukenapparatuur, zoals b.v. een koffiezetapparaat, mixers enz. inwrijven met een
doorgesneden citroen, uurtje laten intrekken. Nawassen met water waarin een scheutje azijn is gedaan. apparatuur wordt weer hagelwit.
Kalk uit de waterkoker verwijderen. Doe er wat natuurazijn in, kook dit net als water en je kalk is
weg. Met schoon water nog een keer aanzetten om de azijnlucht te verwijderen.
Bewaar een komkommer nooit in de koelkast, ze verrotten dan sneller. Een temperatuur van 10 graden of hoger is ideaal.
Ritssluitingen die niet beschadigd zijn, maar toch klemmen of moeilijk lopen kun je inwrijven met
een beetje machineolie, kaarsenwas of zeep.
Rozen die in een vaas dreigen te verleppen, pept u op door een aspirientje aan het water toe te voegen.
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IJsvereniging
Beemte Broekland
Skeeler prestatietocht.

Op zondag 12-07-2009 organiseren wij een Skeeler prestatietocht.
Het is een route van 3,6 km over de Beemterweg, Kluinweg, Broeklanderweg,
Bellertstraat.
De kosten voor inschrijving bedragen € 6,00 voor volwassenen en €3,50 voor kinderen tot en met 12 jaar.
Iedereen ontvangt na afloop een medaille, ongeacht het aantal kilometers die worden afgelegd.
Bij inschrijving ontvangt u een stempelkaart, waarop u zoveel mogelijk stempels
kunt verzamelen als u wilt.
Er zal op twee plaatsen worden gestempeld.
Voor de gene die de meeste stempels bij elkaar hebben gereden zijn er in verschillende categorieën bekers te verdienen.
Inschrijven kan vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 16.00 uur ’s middags.
De tocht is tot 17.00 uur te rijden.
De gehele dag is er een eet/drink kraam aanwezig.
Parkeren kan gratis op het terrein van de fam. Bovendorp aan de Beemterweg.
Inschrijving vindt plaats op de Bellertstraat tegenover de school.
De skeelerroute wordt die dag door de gemeente afgezet en is dus verkeersvrij.
Aanwonende mogen uiteraard wel van de weg gebruik maken.
Het dragen van helm en knie/elleboog beschermers is verplicht.
Wij hopen jong en oud op skeeler of rolschaats een leuke dag te bezorgen.
IJsvereniging Beemte-broekland
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Ingezonden mededelingen
Geachte lezers,
In de week van 4 t/m 9 mei was de collecteweek voor het Astmafonds. Voor
de buurtschap Beemte Broekland is door de collectanten een totaalbedrag van
€ 541,37 opgehaald. Best wel een aardig bedrag voor zo’n kleine buurtschap!!
Mocht u geïnteresseerd zijn in de organisatie en/of u wilt zich aanmelden als
vrijwillige collectant dan bent u van harte welkom. U kunt contact opnemen
met de collecte organisator mevr. Jaantje Hagen, tel. 055-3122166.
Bedankt voor u gaven namens alle mensen met een ongeneeslijke longziekte
zoals Astma en COPD.
www.astmafonds.nl
ps. Volgend jaar is de collecteweek van 17 t/m 22 mei.

Richtlijnen voor teksten en advertenties

Richtlijnen voor stukjes, verhalen enz.
De Ratelaar wordt momenteel vervaardigd met het programma Publisher 2000 van Microsoft.
De naam geeft al aan dat deze versie uit 2000 stamt. Een aantal leveranciers van teksten hebben al de beschikking over nieuwere versies van een tekstverwerker.
Dit levert soms problemen op om ze in Publisher 2000 in te voegen.
Daarom is het handig om de teksten uiteindelijk op te slaan als een Word 2000 document en
daarna naar De Ratelaar te sturen.
Teksten bij voorkeur aanleveren in lettertype Verdana 10 punt.
Foto’s bijvoorkeur aanleveren in zwart wit en niet in de tekst invoegen, maar als losse bijlagen
bij de e-mail. In de tekst kan aangegeven worden waar de foto’s geplaatst moeten worden. Als
het kan graag onderschriften bij de foto’s aanleveren.
Uitslagen van Verenigingen graag in Excel met de juiste belijning aanleveren.
Richtlijnen voor de maximale afmetingen van advertenties.
Soort advertentie
Maximale Afmeting
Hele pagina
breedte
18,5cm hoogte 26cm
Halve pagina
18,5cm
12,5 cm
Kwart pagina
9,0 cm
12,5 cm
Levering advertenties bij voorkeur in zwart wit.
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Uitslagen competities
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Agenda “Ons Huus”
Openingstijden: maandag
vanaf 18.00 uur
dinsdag
vanaf 14.00 uur
woensdag t/m zaterdag
vanaf 11.00 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

Recept van Ons Huus (4 personen):
Witlof met snoekbaars
Hoofdgerecht voor 4 personen, kooktijd 25 minuten
Ingrediënten:
4 struikjes witlof
4 snoekbaarsfilets (Iglo)
50 gr bloem
6 eetlepels olijfolie
2 rode uien
1 appel
2 eetlepels rozijnen
citroensap, zout en pijper
De visfilets ontdooien en daarna inwrijven met zout, peper en citroensap. Door de bloem wentelen
en in een koekenpan met 3 eetlepels olie bruin en gaar bakken (zacht vuur).
In de wok 3 eetlepels olie verhitten en de gesneden ui en appel 2 minuten roerbakken.
Daarna de gesneden witlof en de rozijnen erdoor en nog 2 minuten doorbakken.
Op smaak brengen met zout, peper en citroensap.
Klaar voor serveren en heerlijk met aardappelpuree. Smakelijk eten!

Rodeospektakel in dorpshuis Ons Huus 17 en 18 juli:
Wat moet u zich daarbij voorstellen: 2 dagen lang op vrijdag 17 juli en zaterdag
18 juli een geheel versierde zaal in de stijl van country en rock. Leuke zitjes, hangtafels en een binnenbar en in het midden: een reuze rodeostier (elektrisch)!
Iedereen kan zich laten inschrijven (€ 7,50) om de gok te wagen; wie wint kan zich een jaar lang de
cowboy of cowgirl van de Beemte laten noemen!
We proberen er 2 dagen een leuke happening van te maken. Zo is er ook de mogelijkheid om country te dansen. Op een groot beeld zullen er veel bekende countryartiesten te horen en te zien zijn.
De winnaar van dit gebeuren (uitslag zaterdag 18 juli) zal € 100,- contant in ontvangst mogen nemen en een wisselbeker!
De entree is gratis, dus een ieder is welkom. We hopen dat we veel inschrijvingen krijgen uit de
Beemte en omstreken.
Maar stilletjes hopen wij toch dat de titel in onze gemeenschap blijft….
Tot ziens in Ons Huus,
Jan en Mini
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