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Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

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

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

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

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

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

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

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

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: fam.bomhof@wanadoo.nl 

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. van Eek 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  
Bankrekening: De Ratelaar, Rabobank 393465438  
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Hier kan uw advertentie komen te staan! 
 

Informatie over advertenties en tarieven: 
 

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

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

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

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

Op iedere derde zaterdag van de oneven maanden wordt uw oud papier weer 
bij u opgehaald. 
  
Graag het oud papier voor 9:00 uur aan de weg zetten. Wij verzoeken u  
vriendelijk om het oud papier zo goed mogelijk te bundelen of in dozen /  
papieren zakken te verzamelen! 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055 3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055 3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055 3231616 

Agenda 2009  

14 juni Sterrit 

7/8/9 Augustus Oranjefeest! 

6 juni 19:30 Eeuwig zingen de bossen 
in ‘Ons Huus’ 
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Inhoudsopgave 

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

 
Beste Lezers 
 
Nu, de 50 plus busreis zit er weer op voor dit jaar. Voor het eerst ben ik ook, samen met mijn vrouw, 
mee gegaan. Het was toch wel even een moeilijke beslissing, 50 plus..., nou ja zeg. 
We hebben er geen ogenblik spijt van gehad. Een bijzondere leuke busreis naar en door het coulissen 
landschap van de Achterhoek. Natuurlijk niet via de autosnelweg, maar voor het grootste gedeelte 
over kleine weggetjes en door dorpjes. Leuke ambachtelijke Nederlandse bedrijven bezocht. Zie daar-
voor het verslag elders in deze Ratelaar. Iedereen in de bus was razend enthousiast en ik voorspel u 
dat de organisatie volgend jaar met een wachtlijst komt te zitten, want de bus zit natuurlijk een keer 
vol en er zijn geen staanplaatsen. 
 
Met de komst van de digitale kamera worden er door de stukjesschrijver(ster)s ook steeds vaker fo-
to´s meegestuurd. Door de toenemende pixeldichtheid van de foto´s, levert dat nogal wat problemen 
op bij het samenstellen van de Ratelaar. Daarom zal ik in een volgende Ratelaar een stukje schrijven 
hoe de redactie van De Ratelaar de stukken het liefst aangeleverd krijgt. Meteen al een tip: lever de 
foto’s apart aan als bijlage bij de mail en geef in de tekst aan waar ze moeten komen te staan.  
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 
 

Uitgave data 2009 

• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 41 
• Week 45 
• Week 49 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly van Eek 

Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 juni aanleveren. 
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Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’   

 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Ik wil eerst even stilstaan bij Koninginnedag in Apeldoorn en het drama wat op die 
dag plaats vond. Het is erg triest dat er een aanslag is gepleegd op het vorstelijke 
huis en dat er bezoekers bij zijn omgekomen. Ik denk dat de hulpverleners en de 
burgemeester op een goede manier opvolging hebben gegeven aan deze ramp.  
 
Ik wil mijn bewondering uitspreken voor de verenigingen uit onze buurtschap die on-
ze buurtschap hebben vertegenwoordigd. In korte tijd van voorbereiding hebben zij 
een mooie presentatie gegeven van een aantal facetten uit onze buurtschap. Helaas 
werd door de aanslag het programma afgebroken, maar er werd achteraf door be-
zoekers wel gesproken over een goede deelname door onze buurtschap. Juist het 
spandoek met daarop onze Wilhelminakerk was tijdens de herdenking bij het stads-
huis op de televisie te zien. Toch weer een moment dat onze buurtschap in de aan-
dacht is gekomen. 
 
Ik ben de afgelopen tijd diverse malen aangesproken dat lezers de verhalen in en 
rond het dorpshuis en onze vereniging in de Ratelaar missen. Nu kunnen wij wel zeg-
gen dat de Ratelaar de afgelopen tijd al dik genoeg was, maar er zijn natuurlijk ge-
noeg wetenswaardigheden te vertellen over onze vereniging en het dorpshuis.  
 
Uit gesprekken blijkt dat de buurtschap graag wat leest over wat er zoal in het dorps-
huis gebeurt en wat er binnen het bestuur wordt besproken. Daarom probeer ik de 
komende tijd in de vorm van een rondje dorpshuis eens stil te staan bij de verschil-
lende activiteiten. Maar ook de belangrijkste gebeurtenissen in ons bestuur zullen 
aan de orde komen. 
 
We kunnen rustig zeggen dat het goed gaat met dorpshuis Ons Huus. Onze beheer-
ders Jan en Mini hebben de afgelopen maanden veel gedaan om aan de wensen van 
de bezoekers van het dorpshuis tegemoet te komen. In de foyer staat al enkele 
maanden een pooltafel, waar de jeugd dankbaar gebruik van maakt. De verkoop van 
schepijs blijkt aan te slaan. Er komen regelmatig buurtbewoners langs die speciaal 
voor het schepijs naar het dorpshuis komen.  
 
Sinds kort staat in de vergaderruimte een officieel biljart. Daar mogen de liefhebbers 
van een potje driebanden gebruik van maken. Even rustig een biljartje leggen blijkt 
nog altijd populair. Tijdens vergaderingen gaat er een afdekplank over de biljarttafel, 
zodat het biljart dienst doet als vergadertafel. Maar de tafel kan even zo goed dienst 
doen om een buffet op te dienen. 
 
Het terras is sinds april geopend. Voor het zomerseizoen gelden ruime openingstij-
den. Voor toeristen en dagjesmensen die in de buurt recreëren is het een uitkomst 
om even uit te blazen of een hapje te gaan eten. En dat is in de eerste maand niet 
onopgemerkt gebleven. Voor de campings in de buurt is dit een welkome aanvulling 
op de activiteiten die zij aan haar gasten kunnen aanbieden. Kortom, Jan en Mini 
doen hun best om een stukje beleving in het dorpshuis terug te krijgen en daar lijken 
zij aardig in te slagen. 
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De jeugdsoos “Het Kippenhok” is al weer enkele maanden een vaste gebruiker van de 
kelder. De dinsdag- en donderdagmiddag worden goed bezocht door de jongere jeugd. 
Het activiteitenaanbod is in samenspraak met de jeugd opgezet. Eén middag is bedoeld 
voor creatieve bezigheid en één middag voor een culturele activiteit. De vrijdagavond is 
voor de oudere jeugd. Er is al een vaste kern ontstaan die gezamenlijk activiteiten ont-
plooien. De creativiteit van de jeugd wordt zoveel mogelijk gestimuleerd bij het opbou-
wen van het jeugdwerk. 
 
De toename van het aantal gebruikers van het dorpshuis kent ook een keerzijde; er ko-
men meer klachten binnen. Hoe meer activiteiten er in het dorpshuis plaats vinden, hoe 
belangrijker het wordt dat er duidelijke regels gelden voor een verantwoord gebruik van 
de ruimtes. Dit wordt niet altijd direct in dank afgenomen, maar is uiteindelijk wel het 
beste voor de veiligheid en de verantwoordelijkheid van de bezoekers. Het dorpshuis is 
tenslotte een gemeenschappelijk bezit, dus moet het ook op een verantwoorde wijze 
worden onderhouden. Maar ook brandveiligheid, gezondheid en sportveiligheid zijn be-
langrijke punten voor het gebouw. 
 
De komende tijd staan er weer diverse activiteiten op de agenda. Op zondag 14 juni 
wordt vanuit het dorpshuis de jaarlijkse fietssterrit georganiseerd. Een gezellige activi-
teit waarbij deelnemers weer door bijzondere plekjes in de buurtschap worden geleidt.  
 
Op zondag 28 juni vindt het MBDW volleybaltoernooi plaats. Dit succesvolle volleybal-
toernooi trekt jaarlijks veel deelnemers en bezoekers. Door het aanhoudende succes 
wordt aansluitend ook weer een BBQ georganiseerd.  
 
Ook de beheerders organiseren steeds wisselende activiteiten voor de buurtschap. Zo is 
er regelmatig live muziek voor verschillende doelgroepen. De plattelandsrevue was ou-
derwets gezellig. En ook de BBQ van Jan en Mini was goed bezocht. Voor de ouderen-
soos had Jan een speciaal programma aangeboden. Dat werd in dank door de buurtbe-
woners aangenomen. Er is dus tegenwoordig voor ieders wat wils in het dorpshuis. 
 
Vorig jaar is een stukje grond langs het sportveld verkocht aan de bewoners van de Ko-
renaar. Zij zijn inmiddels druk bezig om een goede afscheiding te plaatsen en hun tui-
nen in te richten. Dat zal even wat ongemak opleveren voor de bezoekers van het 
sportveld, maar de buurtbewoners hebben toegezegd dat het resultaat met een aantal 
maanden weer fraai zal worden.  
 
Met een aantal bestuursleden en vrijwilligers hebben we de entree van het sportveld 
verder ingericht en de berging opgeruimd. Het sportveld, soms ook al sportpark ge-
noemd, is tegenwoordig van veel gemakken voorzien en kan daardoor voor steeds meer 
doeleinden worden gebruikt. Handig dus bij het organiseren van grote toernooien. 
 
Hiermee wil ik het artikel voor de Ratelaar afsluiten. Ik hoop dat de lezers genoten heb-
ben van ons schrijven en daarmee een stukje sfeer rond het dorpshuis met de buurt 
hebben gedeeld.  
De komende maanden zal ik proberen stil te staan bij de verenigingsactiviteiten in het 
dorpshuis. 
 
Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging, 
 
Richard Smallegoor 
Voorzitter 
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Sterrit Beemte-Broekland   

Zondag 14 juni 2009 
 
 

Aanmelden bij het vertrekpunt : Ons Huus 
Vertrektijd fietsers    : 13:00 – 13:30 uur 
Vertrektijd auto’s vanaf  : 14:00 uur 
Afstand      : 20 kilometer 

 
Onderweg en aan het eind van de rit in “Ons Huus” wordt door de 

BBVBB een versnapering aangeboden. 
 

Neem uw pen of potlood mee. 
 

Kosten voor leden van de BBVBB   €  4,- per koppel. 
Voor niet-leden   € 5,- per koppel. 

 
Voor de kinderen zijn er aparte opdrachten en prijzen. 

 
De organisatie is in handen van Mini en Gerrit Smallegoor. 
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BBvBBBBvBBBBvBB   BuurtBuurtBuurt---Belangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

Beste buurtbewoners 
 
Hierbij het verslag van het Oranje(feest) 
In het nummer van mei heb ik niets geschreven, dit had op dat moment weinig 
zin. Ik kon toen nog niet vertellen dat er een defilé zou plaats vinden bij het 
Paleis het Loo. Dit werd 8 april namelijk pas door de gemeente bekend ge-
maakt en we mochten dit niet eerder naar buiten brengen. Alle mensen die 
mee zouden doen met het defilé moesten we voor 1 april opgeven bij de ge-
meente. Zoals naam, adres, woonplaats en geboorte datum. Dit had alles te 
maken met mensen die eventueel een strafblad hebben en niet mee mochten 
doen. Verder moest je op de dag zelf identiteitspapieren bij je hebben. Wij wa-
ren er toch nog in geslaagd om een leuk programma voor elkaar te krijgen, op 
het voorterrein van Paleis het Loo. 
Wij zijn: de school; de Oranjevereniging; de IJsvereniging: Buurtbelangen en 
niet te vergeten de mensen van de oude ambachten, mevr. G. Disbergen, 
(schilderen),dhr R. de Groot (glas in lood), dhr.en mevr. Mensink (vogelhuisje) 
en dhr. H. Roeterd (manden vlechten). Woensdagmiddag 29 april ben ik aan-
wezig geweest bij een generale repetitie, om te kijken hoe alles de volgende 
dag zou moeten verlopen. Dit zou ongeveer 1 uur duren maar het werden er 
ruim 2. Vervolgens om ongeveer 19.00 werden de spullen naar het terrein ge-
bracht en zoveel mogelijk klaar gezet. 30 april om 7.00 hebben we de spullen 
van de oude ambachten er heen gebracht en uit gestald. Wij kwamen van de 
ene kant aanlopen en de NOS kwam van de andere kant en die was meteen 
aan het opnemen. Wat betekende dat ik al om 8 uur in het NOS journaal te 
zien was, wat natuurlijk altijd leuk is. Daarna is het verder afwachten tot dat er 
mensen komen; dit waren er nog niet al te veel. Geleidelijk aan de polsbandjes 
uitdelen aan de mensen die meededen aan het defilé, als je geen polsbandje 
had mocht je niet meedoen. De kinderen van de school kwamen met begelei-
ders om ongeveer 10.00 uur aan. De kinderen hadden een groot bord gemaakt 
met daarop allemaal kleine bordjes met een tekening, erg leuk. 
Hoe het vanaf ongeveer 12.00 uur is gegaan hoef ik u niet te vertellen, dit 
heeft u allemaal uitvoerig kunnen zien op de TV en kunnen lezen in de kranten. 
Dit was natuurlijk een grote domper op feestvreugde! Het alle ergste is dit na-
tuurlijk voor de slachtoffers, hun familie en vrienden. Maar dit is voor iedereen 
een grote teleurstelling; voor alle leden van het Koninklijk huis, de gemeente 
Apeldoorn, alle vrijwilligers die maanden druk zijn geweest met de voorberei-
ding, iedereen die een mooie Koninginnedag wilde vieren. We kwamen allemaal 
te neer geslagen thuis en die teleurstelling heeft nog lang geduurd en zal nog 
lang in ons geheugen blijven. Ik hoop toch dat we de draad weer op kunnen 
pakken, gelukkig gaat het leven verder en we mogen ons niet uit de weg laten 
slaan door een persoon in dit geval, die volgens mij erg ziek moet zijn geweest, 
om tot zo’n daad te komen.  
 
Zie voor het vervolg de volgende pagina. 
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BBvBBBBvBBBBvBB   BuurtBuurtBuurt---Belangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

Vrijdag 8 mei was er een herdenkingsdienst in Orpheus voor genodigden en op 
het marktplein voor iedereen. Ook werd het uitgezonden op de TV. Voor de ge-
nodigden die voor Orpheus in aanmerking kwamen waren in eerste instantie de 
slachtoffers, nabestaanden, vrienden, leden van het Koninklijk huis, leden van 
kabinet, hulpdiensten die op 30 april geholpen hebben, mensen van de gemeen-
teraad Apeldoorn en de vrijwilligers  die al de voorbereidingen ook hadden mee 
gemaakt. Dit betekende dat ik namens Beemte-Broekland daar ook aanwezig 
was, aangezien de twee andere leden er niet heen wilden heb ik mijn vrouw mee 
mogen nemen. We moesten weer alle gegevens opgeven, zoals: naam,adres, 
woonplaats en geboorte datum.  
Vrijdag 7 mei kregen we de uitnodiging voor 8 mei. Vanaf 18.30 vertrokken de 
eerste bussen vanaf de parkeerplaats van Paleis het Loo (Amersfoortseweg), 
maar voor dat je daar was, werd je al 3 keer gecontroleerd op je papieren, daar-
na bij Paleis het Loo nog een keer gecontroleerd, vervolgens kreeg je een button 
die je op moest doen om in de bus te kunnen die ons dan naar Orpheus bracht. 
Ook daar werd je weer gecontroleerd om binnen te komen. We waren om onge-
veer 19.00 uur in Orpheus waar we wat kon drinken en met elkaar kon praten. 
Om ongeveer 20.15 moesten we naar de grote zaal, waar de bijeenkomst om 
ongeveer 20.45 uur begon. Dit was een indrukwekkende bijeenkomst, ( u heeft 
het kunnen zien op de TV) en deze duurde tot ongeveer 21.45 uur. Daarna was 
het napraten met elkaar en eventueel met leden van het Koninklijk huis . We 
hebben op nog geen halve meter gestaan van Koningin Beatrix, Prins Willem 
Alexander, Prinses Maxima, Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet. 
Het is toch een leuke ervaring als je dit mee mag maken en dit zal niet zo gauw 
weer gebeuren. Om 22.45 zijn we weer met de bus terug gegaan naar onze au-
to. Ook hierdoor is dit een Koninginnedag die we nooit zullen vergeten. 
 
Ik wil toch nog kwijt dat ik teleurgesteld bent dat er zo weinig verenigingen van 
Beemte-Broekland hebben mee gedaan aan dit Oranjefeest. De Ouderensoos en 
de Brandweer die hadden zich afgemeld, maar de anderen hebben niets van 
zicht laten horen. Dat is een gemiste kans. Ondanks dat het mij veel werk heeft 
gekost, naast mijn andere bestuurstaken in de wandelsport, mijn werk en het 
werk wat thuis ook door gaat. Alleen de eerste 4 maanden van 2009 heb ik al 40 
vergaderingen gehad + alle voor bereiding die daar nog bijkomen; ben ik toch 
weer een ervaring rijker. 
De komende periode zullen waarschijnlijk diverse mensen op vakantie gaan, ik 
wens u een prettige vakantie, mooi weer en gezond weer terug. Voor de mensen 
die niet op vakantie gaan, het is mooi wonen in Beemte-Broekland, waar men 
kan genieten van rust en natuur. 
 
Joop Achterkamp. 
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Mijn naam is Kitty Gerritsen.  
Sinds 2000 ben ik actief in het nagelvak. Nadat ik mijn 
salon in Teuge heb opgestart, ben ik gaan werken voor 
Mey Liang Nails & Cosmetics in Soesterberg.  
 
Toch bleef het nagelen kriebelen, vandaar dat ik per 15 
september mijn salon onder de naam Denger Nails in Teu-
ge weer volledig geopend heb! 
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, 
tassen en sjaaltjes. 
 
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of voor een 
proefnagel. 
Ook is het mogelijk om even lekker rond te kijken tussen 
de bijoux. 
 
Momenteel werk ik alleen op afspraak, dus een belletje 
van te voren is aan te raden. Ook voor eventuele vragen 
sta ik u graag te woord.   
 
Tot ziens bij Denger Nails! 
  
Kitty Gerritsen 
Stationsweg 5 
7395 SB  Teuge 
06 – 42621447 
www.dengernails.nl 

 
 
 
 
          
          
 
 
                 
 
 
 
 

 
 

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

   V e lle rtw eg 20  
   7341  A B   B eem te-B roekland  
   T e l: 055 -3120085  
   M ob ie l: 06 -12682896  
   F ax: 055 -3122911 
   E -m a il: gvan lohu izen@ hetne t.n l 
   w w w .k lussen-hoven ie rsbed rijf.n l 
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Tuin op fietsafstandTuin op fietsafstandTuin op fietsafstand   

Zoals beloofd deze keer een open tuin op 
fietsafstand. Niet ver en makkelijk te vin-
den aan het kanaal, net na de rotonde 
richting Vaassen.  
Vlak bij natuur/recreatiegebied ’t Kie-
vietsveld ligt de boerderijtuin Ons Erf 
van Willem en Antoinette Sterken waar 
je altijd gastvrij wordt ontvangen. 
Vroeger een boerenbedrijf, maar sinds 
de huidige bewoners er in trokken is er 
in ongeveer 10 jaar stukje bij beetje een 
heerlijke tuin opgebouwd.  
Eerst open voor Groei & Bloeileden en 
sinds 2006 mag iedereen meegenieten. 
Van bloemborders op kleur, grassenbor-
ders , een formelere rozentuin, groente- 
en kruidenhofje, bongerd en dierenwei.  
En een schitterende vijver waar je op 
een half overdekt terras heerlijk van kan 
genieten. Als je wilt met een lekker bakje 
koffie en wat lekkers. Ook kunt u een 
lunch bestellen of hier uw eigen meege-
brachte lunch op eten.  
Ik heb de tuin nu een paar keer bezocht 
en op dit terras kan ik rustig uren zitten 
kijken. 
Dat hier met plezier getuinierd wordt is 
duidelijk: het gaat er niet om een tuin 
voor een magazine te maken (al is er 
genoeg moois te zien), maar een tuin om 
van te genieten. En dan maak je je niet 
te druk om een enkel onkruidje. Kortom: 
er straalt plezier van af. 
 
 

Antoinette pot de planten die teveel 
of over zijn op en heeft zo aan het 
begin van het seizoen aardig wat leu-
ke planten te koop. 
Maar ook de hobby van Willem is het 
bekijken waard. Net achter de rozen-
tuin heeft hij zijn Koivijver. Wil je we-
ten wat daar allemaal bij komt kijken, 
vraag het hem gerust! 
 
Antoinette geniet niet alleen van haar 
tuin. Natuur, cultuur, wandelen en 
fietstochten zijn ook favoriet. Samen 
met een andere tuinvrouw heeft zij 
een mooie fietsroute gemaakt van 10 
km door natuurgebied naar elkaars 
tuin. Over de andere tuin zal ik de 
volgende keer meer vertellen omdat 
deze ook op een leuke afstand van De 
Beemte ligt. 
 
Ons Erf is open van 15 mei t/m 30 
september op dinsdag van 10.00-
21.00 uur, op woensdag van 10.00-
17.00 uur en op zaterdag van 10.00-
16.00 uur. 
Er is parkeergelegenheid en op af-
spraak zijn er fietsen te huur en kan 
een lunch besteld worden. 
Meer weten? Ga naar 
www.onserfinvaassen.nl 
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Oranje VerenigingOranje VerenigingOranje Vereniging   

Beemte BroeklandBeemte BroeklandBeemte Broekland   

Volksspelen 2009 

 
Zondag 9 augustus is het weer zover, vanaf 13:30 uur barsten de grote 
Beemter Volksspelen weer los. De teams bestaande uit buurtgenoten/
vrienden/familie zullen een middag moeten zwoegen op de verschillende 
spelletjes die op het feestterrein zijn opgebouwd. De verschillende spelle-
tjes vergen conditie, kracht, zweet  maar zeker ook een goede samenwer-
king en een goed stel hersens. Dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe 
spellen bedacht waar de deelnemers zich op mogen botvieren, wat dacht 
u van; bal door geefspel  neusje neusje , in de knoop uit de 
knoop ,waterkakrace en nog vele andere spelletjes.  
Waaronder het beruchte teamcaptain spel ,worden ze dit jaar nat of blij-
ven ze droog ? 
 
Het is altijd mooi om te zien hoe de deelnemers strijden om de hoogste 
plaats en daarmee de grote eer om zich een jaar lang  de kampioenen 
van de Beemte te mogen noemen. Hebt  u ook altijd al de drang gehad 
om mee te doen met deze strijd, roep dan uw buren/familie/vrienden of 
collega’s op en trek ten strijde. Ook al bent u niet super sportief, het 
draait niet alleen om snelheid en conditie, met goed nadenken en samen-
werken is meer te bereiken dan met hard zweten alleen. Dus zoek een 
team bij elkaar en doe mee aan deze gezellige en sportieve volksspelen. 
 
Elk jaar is het een genot om te zien hoe de deelnemers zich vol overgave 
storten op de spelen, maar de teams moeten natuurlijk ook aangemoe-
digd worden. En daarvoor is publiek nodig, in grote getallen hebben zij 
voorgaande jaren langs de lijn staan juichen en schreeuwen. De toe-
schouwers zijn altijd minstens net zo fanatiek als de deelnemers. Tijdens 
de spelen is er altijd een spreker die de middag aan elkaar praat, het blijft 
nog een verrassing wie wij dit jaar hebben geboekt. Dus komt allen naar 
het feestterrein op zondagmiddag 9 augustus, vanaf 13:30 uur start het 
programma. Wees op tijd, de teams hebben uw aanmoedigingen vanaf 
het startschot hard nodig!!!!!! 
 
 
Tot zondag 9 augustus, 
 
C.V.O.V.B.B.   (Commissie Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broek-
land) 
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50 plus reis BBvBB 

Donderdag 14 mei was het zover. Het zonnetje scheen en de bus stond klaar.  
De deelname was dit jaar zeker naar tevredenheid. Maar liefst 47 personen hadden zich op-
gegeven, helaas moesten 3 personen zich afmelden. Hopelijk zijn zij er volgend jaar wel 
weer bij. 
Na een uur langs een mooie route gereden te hebben, gingen we het sfeervolle Doesburg 
binnen. In het centrum stapten we uit en liepen we naar restaurant La Fleur. We zaten er 
op een soort binnenplaatsje, wel overdekt, dat dienst doet als koffieschenkerij.  

 

Aangekomen in restaurant La Fleur doen we ons tegoed aan koffie met vers appelgebak.      

  

Daarna liepen we via het gezellige centrum van Doesburg naar de mosterdfabriek. Af en toe viel 
er een druppel regen. 
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50 plus reis BBvBB 

Daar aangekomen kregen we te zien hoe nu nog de ouderwetse “boeren” mosterd wordt ge-
maakt. Een interessant verhaal. Er werd ons nog een goede tip meegegeven, nl: smeer het 
vlees in met mosterd en laat het 8 uur intrekken voordat je het braadt. Zo maak je van een 
oude stier weer een jong kalf!  
Ook werd er verteld dat er vroeger veel meer mosterd werd gegeten dan tegenwoordig. Dat 
kwam omdat er vroeger veel zwaar en langdurig werk werd gedaan. Er werd daarom erg vet 
en veel gegeten en als het eten met veel mosterd bereid was dan was het veel lichter ver-
teerbaar. 

  

 

De mosterd wordt in de traditionele mosterd-

potjes getapt.  

 

Het is 12.00 uur, al weer tijd om te vertrek-

ken naar het lunchadres. 
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50 plus reis BBvBB 

  

  

  

De varkensfricandeau met champignonsaus smaakt ook voortreffelijk. 

We beginnen met een heerlijke groente- of tomatensoep.  

Uitgezwaaid door het personeel.  Een heerlijke ijscoupe na. 

Na de lunch gingen we richting Lieverde. 
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50 plus reis BBvBB 

Daar werden we verwacht bij kaasboerderij Weenink, een familiebedrijf met 20 werknemers in dienst. 
We kregen uitleg over wat er zoal op de boerderij gebeurt en hoe de producten op ambachtelijke wijze 
gemaakt en verkocht worden. Er was  gelegenheid om meerdere soorten kaas te proeven en ondanks 
de lunch van zo`n anderhalf uur daarvoor, was de schaal zo goed als leeg!  

Na deze kaasproeverij was er gelegenheid om de keuken te bezichtigen en om de boerderij en stallen met 
vee buiten te bekijken. 

  

  

 

De kaasopslag, hier is heel wat werk aan 

vooraf gegaan…  

Het gezellige winkeltje 

van de boerderij. 

Gezellig aan de koffie in de prachtig verbouw-

de deel. Daarna kijken we naar de film 

“ van gras tot kaas.” 

Een aparte bouw in ruïnestijl. Bijzonder fraai tegelwerk in de keuken. 
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50 plus reis BBvBB 

Met een voldaan gevoel en tassen vol kaas vertrokken we richting de Beemte. 
Voor de verandering zijn we maar eens met een (schone) geitenwollensok i.p.v. een pet rond 
gegaan als bedankje voor Jelle, de chauffeur, want mede dankzij hem was het een gezellige 
en interessante dag.  
Dhr. Tiem Schipper nam nog even het woord om te bedanken voor deze zeer goed geslaagde 
dag. 

 

Dhr. Hendriks was deze dag in voor een 

praatje. Gelukkig houdt hij zich ook in een 

rijdende bus goed staande 

Bij aankomst bij dorpshuis “Ons Huus”, stond de borrel en daarna koffie met 
broodjes voor ons klaar, wat er allemaal goed verzorgd uitzag. 
 
Wij, Annet en Nanda, willen iedereen nog eens hartelijk bedanken voor zijn of 
haar bijdrage aan deze gezellige dag en hopen voor volgend jaar weer op zo`n 
goede opkomst. 

Dagtocht B.B.V.B.B. 14 mei 2009 

Hulde aan Annet de Haan en Nanda van Welie. 
Deze dames hebben een geweldige dagtocht georganiseerd voor de senioren van 
Beemte Broekland namens de BBVBB. Wij vertrokken ’s morgens om 9.15 uur vanaf 
het dorpshuis richting Doesburg voor de koffiestop en bezochten daar het Mosterdmu-
seum .Daar werd op een leuke manier verteld hoe de mosterd werd gemaakt. Vervol-
gens gingen wij naar Spankeren waar wij van een heerlijk diner konden genieten. Om 
13.45 uur stapten wij de bus weer in en gingen langs een mooie toeristische weg naar 
een kaasboerderij in Lievelde. Dit viel ook heel goed in de smaak, alleen de tijd was 
wat kort, maar we lagen al een klein uur achter op het schema. Het was al 18.15  uur 
voor dat wij aankwamen in het dorpshuis “Ons Huus”. Daar werden wij vriendelijk ont-
vangen door het beheerders echtpaar en was er toch nog tijd om een consumptie te 
nuttigen voor dat wij aan een keurig verzorgde broodmaaltijd konden beginnen. 
Iedereen ging dan ook zeer voldaan naar huis. Ik wil de mensen die thuis zijn geble-
ven aanraden om volgend jaar ook met ons mee te gaan, het is de moeite waard. Ik 
denk dat ik namens de senioren , Annet en Nanda hartelijk mag  bedanken voor deze 
dag en succes wensen voor een volgende reis. 
Eef Schipper. 

Verslag en bedankje van een medereizigster 
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PCBS ‘Beemte’ tekening 
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Arto-Edelsmeden 

Workshops en Cursussen 

Weteringdijk 111, Emst 

In een middag of dag je eigen sieraad 

ontwerpen en smeden bij 

Arto-Edelsmeden. 

 

Bij Arto-Edelsmeden kun je terecht voor: 

Workshops in Edelsmeden. 

Je eigen trouw/relatiering maken. 

Een cursus volgen in dit mooie vak. 

 

 Onder vakkundige begeleiding van onze 

edelsmid, die je op ontspannende manier 

door het hele proces begeleid. 

Van ontwerp tot afwerking. 

 

Meer informatie over prijzen, 

data en inschrijven: 

www.arto-edelsmeden.nl 

of bel naar: 06 44090748 

 

B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 
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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude krantenknipsels   

Oranjefeest Beemte-Broekland 12 augustus 1996 

Overgenomen uit het archief 
van Hendrik Peppelenbos 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

 
Disse maônd is gien biezunderheed`n over Kobus. Naô dat gedoe met die vliege in 
de kaarke wol ik um mar is un maônd ruste geev`n. Zo gauw ak weer wat van um 
weete, zu`j `t van mien heur`n. Kobus zal ut trouwens nog slim genög krieg`n van 
de zommer. 
Dur komp un hoop pruum`n naô ze zek en dan bent dur meestal ok vliegen genog.  
Noe effe`n wat anders. In de Ratelaar van veurig jaôr Oktober, hef un stuksien è sta-
ôn, waôrin `e vraôg word`n naôr de oplössing van un olde “beeldspraôke”. De redak-
tie hef dur niks op è heurd, dus hier de oplössing, goed 
leez`n. 
 
 
 
Eerst de spraôke: 
Krom en rech, waôr gaô`j`naô toe?  
Geschoor`n gek waôr raak ut oe. 
`k Bin nog niet zo vaake `e schoor`n 
As dat oe de konte is toe `e vroor`n. 
 
 
 
De oplössing: 
Un beêke kronkelt langs un weiland en un schaôp stiet an de slootkante drommerug 
naôr dit tafereel te kiek`n en vrög an de beêke:”Krom en rech waôr gaô`j`naôr toe?” 
De beêke zeg terugge:”Geschoor`n gek waôr raak ut oe.” (waôr bemuuj ie`j`oe 
met) 
Dan zeg ut schaôp teeg`n de beêke:” `k Bin nog niet zo vaake `e schoor`n, as dat 
oe de konte is toe `e vroor`n.” 
 
 
 

       
`t Mag niet. 

 
Ie`j` met oe staarke karkas, toch kiek ie`j` hol uut de oog`n. Ie`j` loopt overal 
tuss`n deur en kiekt begerug um oe heer. Vaake staô ie`j` effies stille en dan slenter 
ie`j` weer verdan.  
Altied `t zelfde liedje, altied dezelfde gank. Soms mo`j oe wel tuss`n de luu deur-
wring`n, mar meestal he`j de ruumte, gaô`j` breed uut. 
Iederene wil oe zo graag bie de hand hold`n, trekt met oe op en stopt oe wat toe.   
En met da’j de buuk zo’n bittien vol hep van ‘t eêt’n, nemp ze `t oe weer vot. 
Dan stoot ze oe of, he`j of `e daôn, en wo`j weer in un hoek è druk. Hoe vaake 
gaô`j` wel niet in andere hande över, steeds mar vedan. `k Zol oe wel met will`n 
neem`n, veur mien allenug, mar `t mag niet. 
 
Waôr hep ze `t hier over, denk mar is goed naô. 
A`j `t weet laôt de redaktie ut dan weet`n. 
En a`j dur niet uut koomp laôt ik ut uule de volgende maônd weet`n. 
 

         Aôrnd. 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

…met schoolmopjes!  
 
“Kan iemand uitleggen wie Columbus was”, vraagt de meester. 
“Een vogel meester”, zegt Wouter, blij dat hij ook eens wat weet. 
“Hoe kom je daar nou bij?” 
“Nou iedereen heeft het over het ei van Columbus.” 
 
“Joere, vraagt de onderwijzer, “weet je wel dat je een bruine en een zwarte schoen aan hebt?” 
“Ja meester”, zegt Joere, “thuis heb ik precies nog zo`n zelfde paar.” 
 
De onderwijzer bespreekt de opstellen van de klas. 
Hij zegt tegen Joost:”Jou opstel over het onderwerp `onze hond`, is bijna hetzelfde als van je broer.” 
Joost verdedigd zich verontwaardigd:”Het gaat ook over dezelfde hond meester.” 
 
Jorien komt vaak te laat op school. 
“Waarom ben je zo laat”, vraagt de juf boos. 
“Maar juffrouw”, zegt Jorien, “gisteren zei u nog dat `t nooit te laat is om te leren. 
 
De leerlingen moesten van de meester een opstel maken over de schadelijke in-
vloed van olie in de zee. 
Joke had opgeschreven:”Olie is heel gevaarlijk! Het blikje dat mijn moeder gister-
avond open maakte zat vol olie en dode sardientjes”. 
 
“Wat is verder weg, Amerika of de maan?”, vraagt juf. 
“Amerika”, zegt Sjoert heel beslist. 
“Waarom?”, vraagt juf.    
“Omdat ik `s avonds door mijn raamde maan wel kan zien,maar Amerika niet!” 

   
   Wie weet er leuke mopjes? 
   Mail ze door aan de redaktie, 

dan worden ze in de Ratelaar ge-
plaatst! 
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KOOK-, BAK- EN KEUKENTIPS   

 
 

SCHOONMAKEN BARBECUEROOSTER 

 
Neem aluminiumfolie en maak er een prop van, wrijf met deze 
prop aluminiumfolie, samen met wat afwasmiddel over de 
rooster, het vuil vliegt eraf. 
 
EIEREN 

 

Als u wat zout in het water doet bij het koken van eieren is de 
kans op kapot koken klein. 
 
Om te controleren of eieren vers zijn kunt u de eieren in zout 
water doen. Oude eieren blijven drijven, verse eieren zinken. 
 
GOURMETLUCHT 

 
Zet tijdens het gourmetten een pan met water met azijn op 
het vuur. De lucht wordt zo een stuk minder. Het helpt na-
tuurlijk extra als je gewoon de afzuigkap erbij aanzet! 
 

OVERKOKEN 

 
Als je een beetje boter toevoegt aan kokend water, zal het 
ook niet meer overkoken. 
 
STOKBROOD 

 

Als je al gebakken stokbrood hebt van een dag geleden en het 
is wat harder aan de randjes, doe er dan een klein beetje wa-
ter op en eventjes in de oven en hij is weer heerlijk! 
 
Voordat je voorgebakken stokbrood in de oven doet maak 
eerst wat inkepingen bovenop dan snijd het wat makkelijker 
als ie nog warm is. 
 
AANSLAG IN THERMOSKAN 

 

Vul uw thermoskan met warm water en voeg daarbij een vaat-
was tablet toe. Draai de dop erop en spoel hem de volgende 
morgen goed uit. Je zult zien dat de aanslag eruit is. 
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VenL  E1  KAMPIOEN   

 

VenL – Oeken 
VenL moest 3 doelpunten scoren om kampioen te worden.  

En dat hebben ze gedaan, de eindstand was 0-10 !!! 

 

Van links naar rechts:  
Stefan Kamphorst, Jesse  Uenk, Victor van Straaten, Jurgen Buitenhuis, Birgit 
Kamphorst, Robin van Welie, Remy Buthod-Girard, Mitchel van Oorsprong, Len 
Huisman, Jermo van Assen, Remco Overvelde, Ingmar Engel, Kevin van Oor-
sprong 

Wat een feest! In de wagen van Marco Schimmel reden ze met veel ka-
baal door de Beemte en De Vecht. 
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PCBS ‘Beemte’  
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Goede middag, 
 
Mijn naam is Menno Tiebout en ik ben voorzitter van het Platform Vlieghinder 
Teuge. Ons doel is de geluidsoverlast en hinder door vliegtuigen van Teuge meer 
onder aandacht te brengen van de politiek zodat uiteindelijk de overlast sterk ver-
mindert kan worden. Veel klachten komen bij ons binnen (ook uit Beemte-
Broekland) over de paravliegtuigen, over de stuntvlieger, over de recreanten en 
over de lesvliegtuigen. Wij zijn inmiddels op gemeentelijk niveau (Voorst) een 
ronde aan het doen, ook naar de provincie gaan wij binnenkort, zowel de gedepu-
teerden als de provinciale fracties. Ook een bezoek aan de verantwoordelijke wet-
houders in Apeldoorn komt er aan. 
Onze grootste zorg is op dit moment de uitbreiding van het aantal straalvliegtuig 
bewegingen. Hier zal de wijde omgeving ernstig last van ondervinden, speciaal 
omdat ze tot 's avonds 23.00 uur willen doorvliegen. Een andere zorg is, dat de 
directie van het vliegveld het "vliegcircuit" wil omklappen. Dat betekent dat alle 
vliegbewegingen, dus ook de propellervliegtuigen van het zuidelijk circuit naar het 
noordelijk deel komen. U begrijpt het al. Dat is het gedeelte waar ook Beemte-
Broekland in ligt. Maar ook de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek (Apeldoorn), de 
Vecht, Nijbroek, Terwolde en Twello.  
Wij hopen dat u onze zorg deelt, want het leven en welzijn zal met de komst van 
zoveel vliegtuigen ernstig veranderen. 
Informatie kunt u altijd opvragen bij www.platformvlieghinderteuge.nl, welke eind 
mei operationeel is. 
 
w.g. M. Tiebout 
info@platformvlieghinderteuge.nl 

Ingezonden mededelingenIngezonden mededelingenIngezonden mededelingen   

Korte inhoud van de film. 
De oude boer Dag Björndal heeft zich door noeste vlijt tot welstand opgewerkt. Zijn 
trots is zijn twee zoons. Zij leven in voortdurende onmin met de familie Von Gall, die 
op Borgland woont. Als een van de zoons de dochter Elisabeth beledigt wordt hij door 
haar verloofde gedood. De oude wrokkende over dit verlies wordt onhandelbaar waar-
door de zachtzinnige zoon Dag met zijn verloofde het vaderlijke huis verlaat en in stil-
te trouwt. Elisabeth von Gall steekt in een vlaag van waanzin het huis der Borglanders 
in brand, waarbij zij zelf omkomt. 
Von Gall erkent zijn nederlaag en verzoent zich met de oude Dag. Het jonge paar be-
trekt een jachthut op het landgoed Björndal waar hun kind ter wereld komt. 
De oude Dag sterft na hen vergeving te hebben geschonken in de armen van zijn zoon 
naast de wieg van zijn kleinkind. 
 

Film: Eeuwig zingen de bossenFilm: Eeuwig zingen de bossenFilm: Eeuwig zingen de bossen   

Aanvang film 6 juni 19:30 in  

Dorpshuis ‘Ons Huus’. 
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Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   

Spelers ,,Ons 
Huus'' 

    Spelers De Keu     

          

Naam tem 
car. 

gem 
car. 

beur-
ten 

behaalde 
punten 

Naam tem 
car. 

gem 
car. 

beur-
ten 

behaalde 
punten 

H Homan 33 33 46 2 Z de Vries 29 18 46 - 

A Velthoen 47 47 33 2 H Reusken 33 29 33 - 

G Wijnbergen 47 47 50 2 B Bouwmeester 35 33 50 - 

W Bouwmeester 53 41 32 - B Roeterd 56 56 32 2 

P v Voorst 29 20 51 - J IJseldijk 25 25 51 2 

J Broekhuis 53 53 42 2 G de Groot 53 30 42 - 

L Veldhuis 35 30 37 - G Reusken 31 31 37 2 

A Doppenberg 47 47 24 2 J Veldhuis 47 30 24 - 

E Bellert 41 41 39 1 M v d Haar 31 31 39 1 

A Doppenberg 47 47 35 2 J Veldhuis 47 37 35 - 

E Bellert 41 41 35 2 M v d Haar 31 24 35 - 

L Veldhuis 35 31 31 - G Reusken 31 31 31 2 

P v Voorst 29 24 42 - J IJseldijk 25 25 42 2 

A Doppenberg 47 35 41 - G de Groot 53 53 41 2 

G Wijnbergen 47 47 21 2 B Bouwmeester 35 33 21 - 

A Velthoen 47 38 28 - H Reusken 33 33 28 2 

W Bouwmeester 53 52 30 - B Roeterd 56 56 30 2 

H Homan 33 26 35 - Z de Vries 29 29 35 2 

Behaalde punten 
totaal 

   17     19 

Tot op heden staat De Keu met 19 punten bovenaan.       
,,Ons Huus'' heeft 17 punten.       
De minste beurten gewonnen partij is tot heden 21. voor G Wijnbergen. 
De laatste twee dinsdagen van november 2009 wordt de andere helft gespeeld. 
           De biljart vereniging. 

Biljart vereniging ,,Ons Huus'' / De Keu      April 2009.



De Ratelaar - Juni 2009 - Pagina 40 
 



De Ratelaar - Juni 2009 - Pagina 41 
 

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 v/d 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):  
 

Sjalotjes met Franse kip  
Ingrediënten: 
boerenkip 
50 gram boter 
100 gram gerookte spekblokjes 
250 gram sjalotjes 
2 tomaten 
zwarte peper, zout 
150 milliliter droge witte wijn 
2 eetlepels olijfolie 
theelepel tijm 
 
Kip bestrooien met zout en peper. Boter verhitten in een braadpan. Bak de kip op een 
hoog vuur rondom bruin. Spekjes,sjalotjes, tomaten en tijm toevoegen en de wijn erbij 
schenken. 
Op een laag vuur de kip nog 50 minuten zachtjes gaar laten worden. Regelmatig keren. 
Heerlijk bij gebakken aardappeltjes. Eet smakelijk! 
 
 
Activiteiten in Ons Huus: 

“Ja beste mensen, de laatste tijd gebeurt er nog wel wat in Ons Huus.  
Het 2e wedstrijdbiljart is inmiddels geplaatst en er wordt gretig gebruik van gemaakt. 
Heeft u zin om een balletje te stoten, dan bent u zeer zeker welkom! 
Ook is het mogelijk om een eigen biljartclub op te richten. 
 
Bij mooi weer hebben we de gelegenheid om te grillen aan de buitengrillbar. Aan onze 
grilltafel kunnen maximaal 8 personen zitten. U kunt grillen voor € 15,- per persoon. 
 
In de sporthal zijn we klaar met onze eigen bioscooptheater met speciale effecten. 
Dat wordt dus zeer spannend!  
Zie de aankondiging van de eerste film, elders in dit nummer. 
Wij beschikken over ongeveer 1500 oude en nieuwe films; dus voorlopig keuze genoeg. 
 
Gezelligheid kent geen tijd en tot ziens bij    Jan & Mini ” 

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


