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De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   

In dit nummer o.a:  
• Opening inschrijving voor De 50+ reis van de BBvBB 
• Verslag opening Jeugdhonk “Het Kippenhok” 
• Bekendmaking Uitslag Beemte Bokaal 2008  
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Streekblad voor Beemte Broekland 
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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: 

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. van Eek 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544 Bankrekening De Ratelaar:  
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

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

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

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

Defibrillator (AED) Sinds december 2005 zijn er in ons gebied een aantal defibrillatoren geplaatst. 
Deze apparaten kunnen levensreddend zijn bij een hartstilstand. 
De locaties zijn: 
Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 7 Teuge, tel: 055-3231210 

 

Oranjefeest! 

Agenda 2009 

7/8/9 Augustus 

  

18 maart Boomplantdag PCBS 

14 mei 50+ reis BBvBB 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

 
 
 
 

 

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

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

Beste lezers 
 
Het is voor mij de eerste keer dat ik De Ratelaar samenstel. De vorige keer heeft GerJan Rensink dat 
nog gedaan. Van hem heeft de redactie afscheid genomen, maar niet nadat hij nog eens uitvoerig 
bedankt en beloond is. Let ook even op het kleine rechthoekje achter de wijnfles.  
 
De maartse editie van De Ratelaar ligt voor u. Weliswaar iets minder pagina’s dan de vorige uitgave, 
maar boordevol informatie. 
Iedereen kent natuurlijk het spreekwoord: “Nieuwe bezems vegen schoon”. In dit geval zal dat mee-
vallen omdat de kwaliteit van De Ratelaar al op een behoorlijk peil staat. 
Maar er zijn altijd wel een paar puntjes die nog iets beter kunnen. Bijvoorbeeld dat ieder ingezonden 
stuk aan het eind wordt voorzien van de naam van de auteur, of van diegene die het stuk aangele-
verd heeft. Ook is hier en daar de opmaak wat aangepast. 
De redactie denkt er ook over om de coverpagina een ander aanzien te geven, mede naar aanleiding 
van de uitkomsten van de enquête. Hierin werd aangegeven om op de voorpagina foto’s uit Beemte 
Broekland te plaatsen. Misschien al in de volgende Ratelaar. 
 
Met de interviews gaan we de volgende keer weer verder. 
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 
 

Uitgave data 2009 

• Week 10 
• Week 14 
• Week 18 
• Week 23 
• Week 27 
• Week 36 
• Week 41 
• Week 45 
• Week 49 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly van Eek 

Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

De beloning voor een jaar hard werken Symbolische overdracht van De Ratelaar aan 
de nieuwe opmaakredacteur. 

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

Beste lezers van de Ratelaar. 
Hierbij in het kort de voortgang van de voorbereiding van  het bezoek van koningin Beatrix. 
We hebben met de verenigingen van Beemte-Broekland op 20 januari om de tafel gezeten, 
zoals afgesproken en we hebben daar tekst en uitleg gegeven wat de opzet is. Alleen er is 
nog niets zeker . Dat maakt het ook moeilijk om te weten wat te gaan doen die dag. De Dor-
pen zijn in ieder geval uitgenodigd om op het voor terrein van paleis het Loo zich te presen-
teren. In totaal 12 (incl. Apeldoorn zelf en Ugchelen wordt ook als een dorp gezien). Met de 
verenigingen was  afgesproken dat we op 3 februari weer bij elkaar zouden komen. Zij  had-
den dan 14 dagen de tijd om dit binnen hun besturen te bespreken en te kijken wat zijn kun-
nen en willen doen. 3 februari  zijn  we dus  weer bij elkaar geweest  en hebben deze be-
sproken. Inmiddels  was er weer een vergadering bij de gemeente met de andere dorpen ge-
weest.  De zaken kwamen toen weer anders te liggen:  alleen we mogen nog niet  bekend 
maken wat er precies gaat gebeuren. Aan het eind van de bijeenkomst  van 3 februari  heb-
ben we af gesproken met  de verenigingen  dat de ideeën die we daar besproken hebben nu 
worden bekeken op verdere  uitwerking  en een begroting te maken.  Het is de bedoeling dat 
de verenigingen en de school op de 30 april wat zullen doen of laten zien. 
We willen ook oude ambachten te laten zien:  Wie weet er  nog mensen die dit kunnen  en 
zouden willen doen, het liefst ook nog in klederdracht? De tijden van 30 april zijn nog niet 
helemaal bekend.  
De volgende vergadering met de gemeente en dorpen is dinsdag 17 februari. Bij de vergade-
ring met de gemeente en de dorpen zitten ook de heren van Lohuizen en Koetsier. De vol-
gende Ratelaar zal ik verder ingaan op wat we gaan doen. 
We hopen dan wat meer duidelijkheid te krijgen van diverse dingen die we dan weer kunnen 
bespreken met de verenigingen. Die vergadering is op 2 maart, daar zullen we alles door ne-
men wat er vanuit de verenigingen komt en dan verder kijken hoe we dit moeten uitwerken.  
Als er nog ideeën zijn laat het mij weten.  
 
 
Joop Achterkamp 
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De BleekerijDe BleekerijDe Bleekerij   

Gevolg van de behoorlijke vorst was wel dat de buizerd honger 
kreeg en zich vlak bij ons huis dacht één van de haantjes te kun-
nen verschalken….  
Ik moest nog 2 haantjes kwijt maar dat was toch niet de bedoe-
ling. Gelukkig was ik er nog net op tijd bij. 
Nog een goed begin: een week later meldt zich een meneer uit 
Nunspeet: of ik die haantjes nog had. De volgende dag ging hij er 
dolblij mee naar huis. 
Zo zie je maar weer dat alles uiteindelijk goed komt! 
 
Mieke van den Pangaard 

Wat een begin van het nieuwe jaar! 
Nog in de vakantie begon de ijspret 
met prachtig schaatsweer. 
Met onze actieve ijsclub werd het 
een gezellige boel op het kanaal. 
Met een rondje voor de kinderen 
en een dag later met de hele 
school ijspret. Het leek soms wel of 
de hele Beemte op de ijsbaan 
stond. 
Mensen van de ijsclub en al die 
helpende vrijwilligers: geweldig! 

D e B leekerij 
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PCBS ‘Beemte’   

Ook in 2009 is er weer een boomfeestdag en wel op woensdag 18 maart. Dit jaar zullen 45 
leerlingen van de pcbs de Beemte 26 bomen gaan planten in de Wig Wolvenbos. De precieze 
locatie is bij de samenkomst van Kanaal Noord en de Vellertweg ongeveer 150 meter vanaf 
het kanaal. Hier komt in de toekomst de nieuwe Stadhoudersmolenweg. Op deze locatie zul-
len ook veel nieuwe landschapselementen zoals een boomgaard, poelen en bomengroepen 
komen. De kinderen zullen de eerste stap zetten bij het planten van boomgroepen. De boom-
feestdag is op 18 maart van 9 tot 12 uur. Iedereen die wil komen kijken en de kinderen wil 
aanmoedigen is van harte welkom. 
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Soosmiddag Beemte   

 
 
Soosmiddag Beemte, 
 
 
Wist u dat er iedere eerste dinsdag van de maand in het dorpshuis “Ons Huus” in de Beemte 
een soosmiddag wordt gehouden waar alle 55 plussers van harte welkom zijn? 
 
We beginnen deze middag altijd met een kopje koffie of thee en praten met elkaar over dat-
gene wat er ter tafel komt. 
 
Vervolgens proberen we er altijd een gezellige middag van te maken met allerlei verschillende 
activiteiten zoals: 
 
dia’s over een bepaald onderwerp of iemand die verhalen vertelt, 
 
een bingomiddag met kleine prijsjes, een leuk spel of quiz, 
 
ook worden er wel eens voordrachten gegeven. 
 
Mocht u nu denken: dat lijkt me leuk! Dan bent u van harte uitgenodigd op iedere eerste dins-
dag van de maand van 14:30 tot 16:30 in “Ons Huus”! 
 
De koffie en thee staat dan voor u klaar! 
 
 
 
Met vriendelijke groet namens de Sooscommissie, 
Marjan van Assen 
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IJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte Broekland   
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\Ç àÉàttÄ ãtÜxÇ xÜ àÉv{ éÉËÇ EÉ ÅtÇÇxÇ xÇ äÜÉâãxÇ |Ç wx ãxxÜ u|} wx |Çáv{Ü|}ä|Çz? |Ç wx vÉÇ@\Ç àÉàttÄ ãtÜxÇ xÜ àÉv{ éÉËÇ EÉ ÅtÇÇxÇ xÇ äÜÉâãxÇ |Ç wx ãxxÜ u|} wx |Çáv{Ü|}ä|Çz? |Ç wx vÉÇ@\Ç àÉàttÄ ãtÜxÇ xÜ àÉv{ éÉËÇ EÉ ÅtÇÇxÇ xÇ äÜÉâãxÇ |Ç wx ãxxÜ u|} wx |Çáv{Ü|}ä|Çz? |Ç wx vÉÇ@\Ç àÉàttÄ ãtÜxÇ xÜ àÉv{ éÉËÇ EÉ ÅtÇÇxÇ xÇ äÜÉâãxÇ |Ç wx ãxxÜ u|} wx |Çáv{Ü|}ä|Çz? |Ç wx vÉÇ@
áâÅÑà|x àxÇà? u|} wx áàxÅÑxÄ vÉÇàÜÉÄxá xÇ äÉÉÜ {xà áv{ÉÉÇ {ÉâwxÇ ätÇ wx |}áuttÇAáâÅÑà|x àxÇà? u|} wx áàxÅÑxÄ vÉÇàÜÉÄxá xÇ äÉÉÜ {xà áv{ÉÉÇ {ÉâwxÇ ätÇ wx |}áuttÇAáâÅÑà|x àxÇà? u|} wx áàxÅÑxÄ vÉÇàÜÉÄxá xÇ äÉÉÜ {xà áv{ÉÉÇ {ÉâwxÇ ätÇ wx |}áuttÇAáâÅÑà|x àxÇà? u|} wx áàxÅÑxÄ vÉÇàÜÉÄxá xÇ äÉÉÜ {xà áv{ÉÉÇ {ÉâwxÇ ätÇ wx |}áuttÇA    
j|} {xuuxÇ tÄá uxáàââÜ éÉ?Ç w|~~x EHCC?CC zâÄwxÇ ÉäxÜzx{ÉâwxÇ xÇ wtà zxxyà wx uâÜzxÜ ãxxÜ j|} {xuuxÇ tÄá uxáàââÜ éÉ?Ç w|~~x EHCC?CC zâÄwxÇ ÉäxÜzx{ÉâwxÇ xÇ wtà zxxyà wx uâÜzxÜ ãxxÜ j|} {xuuxÇ tÄá uxáàââÜ éÉ?Ç w|~~x EHCC?CC zâÄwxÇ ÉäxÜzx{ÉâwxÇ xÇ wtà zxxyà wx uâÜzxÜ ãxxÜ j|} {xuuxÇ tÄá uxáàââÜ éÉ?Ç w|~~x EHCC?CC zâÄwxÇ ÉäxÜzx{ÉâwxÇ xÇ wtà zxxyà wx uâÜzxÜ ãxxÜ 
ÅÉxwAÅÉxwAÅÉxwAÅÉxwA    
[|xÜÅxx ~âÇÇxÇ ã|} wx uÉx~xÇ ätÇ DLJK zÉxw tyáÄâ|àxÇA[|xÜÅxx ~âÇÇxÇ ã|} wx uÉx~xÇ ätÇ DLJK zÉxw tyáÄâ|àxÇA[|xÜÅxx ~âÇÇxÇ ã|} wx uÉx~xÇ ätÇ DLJK zÉxw tyáÄâ|àxÇA[|xÜÅxx ~âÇÇxÇ ã|} wx uÉx~xÇ ätÇ DLJK zÉxw tyáÄâ|àxÇA    
\Ç ÉÇéx ÄxwxÇäxÜztwxÜ|Çz ätÇ DF wxvxÅuxÜ }AÄA {xuuxÇ ãx ÇÉz xäxÇ zxàã|}yxÄw Éy ãx ãxÄ \Ç ÉÇéx ÄxwxÇäxÜztwxÜ|Çz ätÇ DF wxvxÅuxÜ }AÄA {xuuxÇ ãx ÇÉz xäxÇ zxàã|}yxÄw Éy ãx ãxÄ \Ç ÉÇéx ÄxwxÇäxÜztwxÜ|Çz ätÇ DF wxvxÅuxÜ }AÄA {xuuxÇ ãx ÇÉz xäxÇ zxàã|}yxÄw Éy ãx ãxÄ \Ç ÉÇéx ÄxwxÇäxÜztwxÜ|Çz ätÇ DF wxvxÅuxÜ }AÄA {xuuxÇ ãx ÇÉz xäxÇ zxàã|}yxÄw Éy ãx ãxÄ 
DCCC?CC zâÄwxÇ ttÇ ttÇwxÄxÇ â|à éÉâwxÇ ~âÇÇxÇ ÄÉàxÇADCCC?CC zâÄwxÇ ttÇ ttÇwxÄxÇ â|à éÉâwxÇ ~âÇÇxÇ ÄÉàxÇADCCC?CC zâÄwxÇ ttÇ ttÇwxÄxÇ â|à éÉâwxÇ ~âÇÇxÇ ÄÉàxÇADCCC?CC zâÄwxÇ ttÇ ttÇwxÄxÇ â|à éÉâwxÇ ~âÇÇxÇ ÄÉàxÇA    
h|àx|ÇwxÄ|}~ {xuuxÇ ãx zxéxzw ÄtàxÇ ãx {xà àÉv{ ÅttÜ wÉxÇ? {xà étÄ tÄÄxÅttÄ ãxÄ ÄÉáÄÉÑxÇAh|àx|ÇwxÄ|}~ {xuuxÇ ãx zxéxzw ÄtàxÇ ãx {xà àÉv{ ÅttÜ wÉxÇ? {xà étÄ tÄÄxÅttÄ ãxÄ ÄÉáÄÉÑxÇAh|àx|ÇwxÄ|}~ {xuuxÇ ãx zxéxzw ÄtàxÇ ãx {xà àÉv{ ÅttÜ wÉxÇ? {xà étÄ tÄÄxÅttÄ ãxÄ ÄÉáÄÉÑxÇAh|àx|ÇwxÄ|}~ {xuuxÇ ãx zxéxzw ÄtàxÇ ãx {xà àÉv{ ÅttÜ wÉxÇ? {xà étÄ tÄÄxÅttÄ ãxÄ ÄÉáÄÉÑxÇA    
Wtà |á zxÄâ~~|z Çâ tÄ  zxuÄx~xÇA Wtà |á zxÄâ~~|z Çâ tÄ  zxuÄx~xÇA Wtà |á zxÄâ~~|z Çâ tÄ  zxuÄx~xÇA Wtà |á zxÄâ~~|z Çâ tÄ  zxuÄx~xÇA     
    
`xà äÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxà?`xà äÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxà?`xà äÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxà?`xà äÜ|xÇwxÄ|}~x zÜÉxà?    
 Hein Wijngaards 
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50 plus reis BBvBB   

 
Wij zijn weer druk aan het voorbereiden, 

En hopen dat het mag leiden, 
Tot heel veel mensen van vijftig plus 

Die 14 mei met ons mee gaan in de bus!!! 
 

Wat kunt u verwachten? 
Koffie met wat lekkers 
Iets om te bezichtigen 
Een 3 gangen diner 

Bij terugkomst broodjes met koffie of een glaasje 
 Een dag boordevol gezelligheid. 

 
Bent u al eerder mee geweest dan komt er in April iemand bij u aan de 

deur om te vragen of u weer mee gaat. 
 

Bent u nog niet eerder mee geweest,  
maar lijkt het u ook leuk,  

bel dan voor inlichtingen en/of opgave met 
Annet de haan  3122314 
Nanda van Welie 3231759 

 
Het gezelligste is een volle bus met enthousiaste mensen. 

Dus neem gerust iemand mee die ook van een dagje uit houdt. 
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ReceptenReceptenRecepten   

Bourgondische stoofpot 
 
Ingrediënten: 
 
500 gram riblappen in dobbelstenen, 2 sjalotjes fijngesnipperd,  
20 zilveruitjes, 1 blikje tomatenpuree, 1 eetlepel bloem, 2 deciliter 
rode wijn, 2 deciliter bouillon, tijm, laurierblad, 100 gram champignons 
en 1 eetlepel peterselie fijngehakt. 
 
 
Bereidingswijze: 
 
Verhit wat boter in een pan. Bak het vlees bruin. Sjalotjes, zilveruitjes en  
tomatenpuree toevoegen. Eerst bloem en daarna wijn, bouillon en kruiden 
toevoegen. Twee uur laten stoven. Champignons in de laatste tien minuten 
erbij. Saus eventueel binden, op smaak brengen met zout en peper. Versieren 
met peterselie. Serveren met sperziebonen en rijst. 
 
        
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Nagerecht romige vanille-advocaat-yoghurt 
 
Ingrediënten: 
 
2 deciliter slagroom, 1½ eetlepel suiker, 2 deciliter vanille vla, 2 deciliter magere 
Yoghurt en 2 á 3 eetlepels advocaat. 
 
Bereidingswijze: 
 
Klop de slagroom samen met de suiker stijf. De vla met de yoghurt vermengen en  
door de slagroom mengen/scheppen. De advocaat er door roeren. Tot gebruik in de 
koelkast zetten. 
 
 

EET SMAKELIJK! 

 
Marjan van Assen 
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ZijactiefZijactiefZijactief   de Vechtde Vechtde Vecht   

 
 

Zijactief de Vecht op bezoek bij  Vrouwen van Nu  in Terwolde . 
 
 
Op maandag 9 Maart zijn wij te gast In Terwolde. 
Eens in de twee jaar hebben we en gezamenlijke avond en deze keer is de beurt aan 
Terwolde om de avond te organiseren. Zij hebben de Dhr. Gery Groot Zwaaftink  uitge-
nodigd.  
Gery is liedjeszanger en verhalenverteller. 
Op zijn site schrijft hij :  
 
Ik zing en vertel over de gewone dingen van elke dag,  

die dingen die ik vaak zelf heb meegemaakt.                                                                    

Maar wel met een serieuze ondertoon,  

want over onzin wil ik het niet hebben.    
 
De meeste liedjes schrijft deze troubadour zelf en zijn 
optreden moet verrassend zijn. 
De avond begint om 19.30 uur, en de locatie is de Olde 
Schole.  
 
Vanuit onze eigen vereniging kunnen we u melden dat er 
zich twee nieuwe bestuursleden hebben aangemeld. 
Daar zijn we erg blij om. 
Op woensdag 8 April wordt er een creatieve avond ver-
zorgt door de activiteitencommissie. Wat we gaan doen is nog een verrassing. 
Deze avond begint om 20.00 uur in zaal de Groot in de Vecht. 
 
We zien u graag!    
 
Janny Buitenhuis 
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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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Oude krantenknipselsOude krantenknipselsOude krantenknipsels   

Graag zouden wij meer willen weten over 
het verleden/de historie van de plaats 
waar nu onze boerderij staat. 
(Beemterweg 61). Wij willen graag weten 
of er nog mensen zijn die wat meer we-
ten of kunnen vertellen op basis van het 
krantenartikel welke bij deze tekst ge-
plaatst is.  
 
Wij hebben een beeldje in onze tuin ge-
vonden, die mogelijk iets met de periode 
van de kapel te maken heeft. Het zou 
leuk zijn iets meer over die periode te 
weten. 
 
Wie heeft er oude krantenknipsels, een 
voorwerp of iets dergelijks over deze 
plek, waar wij een kopie of een foto van 
kunnen maken? 
 
Graag uw reacties naar: 
Fam. Van Welie 
Beemterweg 61 
055-3231759 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

 

 Kobus en zien knech. 
 
Teegenswoorig prebeert ze oe van alles an de konte te smeer`n. 
Zonder da’j dur aarg in heb zit ie’j dur an vaste en ku’j oe laater wel veur de kop slaôn da’j zo stom 
e wes bint. 
Jej mag wel un kop as kas hebb`n zek ze bie ons in de buurte. Dat dach kobus ok, ie’j weet nog wel  
Kobus uut ut verhaaltien van de vinken in ut kougien in de veurige Ratelaar. 
Kobus beleêf nog veule meer. Disse keer hef é un knech in de opruuming. Dat kobus un schelm is 
bliekt uut ut volgende. 
 
Kobus stond`n knech ten dienste. 
Die hee heel graag slieten wol. 
Toen baas Derk kwam infemeeren.  
Was de man van bliejschap dol. 
 
’t Was toen mâr de groote vraôge. 
Hoe werd hie het ongeluk kwiet. 
Met beleid mos hier é handeld. 
Anders lukken ’t vaste niet. 
 
Kobus dach:as ik noe zegge. 
’t Is een goe, wat kump der dan?  
Dan denk Derk dat is niet zuuver. 
Daôr muk is het fiene van weten. 
 
Kobus nuump zien knech ’n goeien. 
Umdat graag hie um wil kwiet. 
 Mar ik laôte mien niet foppen. 
En ik nemme um lekker niet. 
 
Derk kan ok mog zo gaôn denken. 
Kobus nuump zien knech mâr goed. 
Dat ik slech van um zal denken. 
Meuglijk is hie toch nog goed.  
 
A’j’n knech wilt slieten an’n ander. 
Of aj um van ’n ander wilt. 
Infemaassies hep gien weerde.  
Dwaas die dran zien krach verspilt. 
 

      Aôrnd. 
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Deze keer fietsen we eens een heel andere kant op. Langs het Kanaal richting Apeldoorn, de 
Vlijtseweg helemaal af, dan schuin oversteken de Griftstraat in. Op nummer 31-33 vind je 
dan Atelier JUDESIGN; waar Judi Wammes sinds september 2007 haar atelier en galerie aan 
huis heeft. Hier worden workshops gegeven en exposities verzorgd. In de etalage kan je al 
een beetje zien wat er gemaakt  ( en ook verkocht) wordt: allerlei soorten tassen, petjes en 
stretchers (soort stretch armbandjes). Op haar website/webwinkel krijg je een beeld hoe 
een en ander er uit ziet. Ik moet zeggen dat met name de tassen er in werkelijkheid mooier 
uitzien. 
 
De tassen variëren van kleine avondtasjes, schoudertassen tot buideltassen en postmanbags 
(waar makkelijk een ordner of multimap in kan). 
Ze zijn er in diverse stijlen: met moderne fotoprints, met geborduurde stukken, met bont. In 
de workshops zijn de mogelijkheden onbeperkt. Je kan een eigen foto op stof laten kopiëren 
(foto 500KB, o.a. bij Starkopie aan de Nieuwstraat). Je kan lapjes, versierselen of andere 
frutsels waar je aan gehecht bent verwerken, of je hebt de keus uit de grote voorraad mate-
riaal van Judi.  
Zij heeft in de loop der jaren heel wat verzameld, waaronder bijvoorbeeld kleine borduur-
werkjes. Onbeperkte mogelijkheden!  
Wel wordt verwacht dat je een naadje kan stikken op de naaimachine. 
Om een idee te krijgen: het atelier en de galerie zijn elke vrijdag en zaterdag open van  
12.00-16.00 uur. Verder kan je een afspraak maken om te kijken. 
Judesign is verder te zien op beurzen en countryfairs. 
 
De workshops.  
De workshops worden gegeven aan 3 tot 6 mensen. Die moet je dus wel bij elkaar zien te 
krijgen. Er kunnen ook workshops op locatie gegeven worden ( Ons Huus?) voor minimaal 8 
personen. Judi heeft 5 naaimachines; wil je niet op elkaar moeten wachten, dan kan je je 
eigen naaimachine meenemen. Dat is niet nodig op haar atelier. 
 
De workshop avondtasje duurt een avond en kost tussen de € 15,- en € 40,- .  
Een staptasje maak je al voor € 20,00 . 
Een grotere tassen kosten tussen de € 25,00 (bag) en € 40,00 (postmanbag).  
Wil je echt iets aparts: de workshop buideltas kost € 55,00. Deze workshops zijn van  
10.00-16.00 uur inclusief materiaal, koffie/thee. Voor de lunch betaal je € 5,00.  
Er zijn in overleg ook mogelijkheden om deze workshop in 2 avonden te doen. 
 
Andere mogelijkheden: een bestaande schoudertas pimpen (versieren); pimp j’opapetje 
(leuk voor tieners en pimp je miskoop. Bij de laatste workshop neemt ieder een kledingstuk 
mee wat je niet leuk (meer) vindt. Je gebruikt o.a. delen van elkaars kleren en maakt er een 
nieuw kledingstuk van. Ik heb een paar geinige voorbeelden gezien. Dit is ook leuk voor jon-
ge meiden om te doen. 
 
 
Verdere informatie: www.judesign.nl , tel. 06 17722280 of mailen naar judesign@upcmail.nl 
 
 

Workshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstand   
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je moet wel een naadje kunnen stikken 

tassen in alle soorten en maten 

Workshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstandWorkshop op fietsafstand   
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 Wij zoeken mensen met affiniteit voor jeugd in de leeftijd van 
10 t/m 16 jaar.  
De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de jeugd 
tijdens allerlei activiteiten, in ’t Kippenhok ( het jeugdhonk in 
Dorpshuis Ons Huus).Je hoeft dit niet alleen te doen maar in 
samenwerking met Nienke onze  jongerenopbouwwerker. 
’t Kippenhok is open op dinsdag en donderdagmiddag van 
15.15 tot 17.00 uur voor de bovenbouwjeugd vanaf 10 jaar, en 
op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur voor jeugd vanaf 
13 jaar. 
Spreekt dit je aan kom dan gerust langs op de openingstijden 
of bel of mail met Nienke-Joker@DeHerberg-Apeldoorn.nl, 
tel. 055-5789219, of Josien de Graaf – r.graaf63@chello.nl 
 
 
P.S. Wij staan ook ingeschreven bij het Verenigingsburo voor vrijwilligerswerk.Ook een eventuele 
stage behoort tot de mogelijkheden. 
 

GEZOCHT 

heel veel 

VRIJWILLIGERS                       

Voor 

’t Kippenhok  

Jeugdhonk Het “Kippenhok”Jeugdhonk Het “Kippenhok”Jeugdhonk Het “Kippenhok”   
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Jeugdhonk Het “Kippenhok”Jeugdhonk Het “Kippenhok”Jeugdhonk Het “Kippenhok”   

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 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. Deze ruimte is door de jeugd omgedoopt tot ‘het Kippenhok’.   
Middels een periodiek bericht willen we u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Door de op-
startdrukte heeft het even op zich moeten laten wachten, maar hier dan het eerste verslag! 
 

Feestelijke opening 

Op 8 februari hebben we met de hele buurt gezamenlijk ‘het Kippenhok’ geopend. Na een gezellige kerk- en 
schoolviering waar jeugdopbouwwerker Nienke officieel werd voorgesteld en toegezongen, hebben we onder 
begeleiding van Chr. Muziekvereniging DAP zelfgemaakte bouwstenen naar ‘Ons Huus’ gebracht en daar een 
grote poort van gebouwd. Na een korte speech van de deelnemende partijen, werd het doek officieel ont-
huld door ds. Wim Westerveld. Nadat iedereen door de poort was gelopen en het honk had bewonderd, heb-
ben zo’n 250 – 300 (!) buurtbewoners genoten van koffie en een lunchbuffet.  De kinderen konden spelen in 
het jeugdhonk en op het grote luchtkussen in  de gymzaal. Het bestuur van Ons Huus had nog een toepas-
selijk cadeau voor ons, namelijk een klein knuffelkippetje. Die heeft natuurlijk een ereplaats gekregen. 
 
De eerste week – succes boven verwachting! 

Na deze zeer geslaagde opening kon het dan echt beginnen. Hoeveel kinderen zouden er komen? Heeft het 
nieuws zich ook onder de jongeren verspreidt? Het antwoord liet niet lang op zich wachten.  
Dinsdagmiddag 10 februari hebben 14 kinderen met Nienke en vrijwilligster Beppie eigen regels bedacht om 
het gezellig te maken met elkaar en ze hebben een kennismakingsspel gedaan door elkaar te ondervragen 
over gekke eigenschappen en hobby’s. Hiervan hadden we ook een winnares, Talitha! Donderdag 12 februa-
ri waren er maarliefst 21 kinderen. Een aantal hebben ballonnen geschminkt met vrijwilligster Monique en 
de anderen hebben lekker met Nienke kunnen voetballen, tafeltennissen of poolen.  
Op vrijdag heeft Nienke met 8 jongeren lekker kunnen hangen aan de bar waarbij spontaan een idee ont-
stond om samen een tripje naar het kartcircuit te organiseren. Verder hebben ze lekker gespeeld op de Nin-
tendo Wii (welke die ochtend eindelijk was aangesloten), tafeltennissen en diverse wedstrijdjes dart (het 
dartbord was die middag als spoedklus door vrijwilliger Albert opgehangen). Alle jongeren zijn afkomstig uit 
Beemte Broekland en Wenum Wiesel, dus het doel is in deze week al meer dan geslaagd! 
 
Nu vakantie, maar dan.. 

Tijdens de schoolvakantie is ‘het Kippenhok’ nu even gesloten, maar daarna zullen we met een aantal en-
thousiaste vrijwilligers, een werkgroep en een stuurgroep, zorgen dat ‘het Kippenhok’ succesvol zal blijven 
continueren. Hierbij denken we ook aan de organisatie van bijzondere activiteiten. Zo heeft Gert-Jan Wen-
sink al aangeboden om zijn zorgboerderij Wenum Hoeve aan de kids te laten zien, de volleybalvereniging 
Dio Beemte wil graag samenwerken (misschien samen een toernooi organiseren?) en de jongeren willen dus 
graag richting het kartcircuit. Om nog maar niet te spreken van de plannen voor een zomerkamp! 
Voor de duidelijkheid ook nog even de openingstijden van de vaste inloopdagen: 
Dinsdag : 15.15 uur tot 17.00 uur -  jeugd van 10 t/m 12 jaar 
Donderdag: 15.15 uur tot 17.00 uur – jeugd van 10 t/m 12 jaar 
Vrijdag: 19.00 uur tot 21.30 uur – jongeren vanaf middelbare schoolleeftijd  
 
We hopen jullie dan allemaal weer te zien! 
 
P.S. Vrijwilligers gezocht!!! 

Pssst… Papa, mama en buurtbewoners… Vind u het leuk om af en toe een dinsdag- of donderdagmiddag 
mee te helpen in ‘Het Kippenhok’  met de jeugd van 10 t/m 12 jaar? Of draait u liever een vrijdagavond met 
de jongeren? Misschien is een vaste opgave als vrijwilliger niet haalbaar voor u, maar wilt u wel incidenteel 
bijspringen bij een klusje of als begeleider bij bijzondere activiteiten? 
Of vindt u het leuk om mee te denken over de continuïteit van het jeugdhonk en mee te helpen organiseren 
van de bijzondere activiteiten? Neemt u dan plaats in de werkgroep, we komen maandelijks een avond bij 
elkaar. 
We zijn dringend op zoek naar vrijwilligers!! Meldt u aan bij Josien de Graaf – r.graaf63@chello.nl 



De Ratelaar - Maart 2009 - Pagina 34 
 



De Ratelaar - Maart 2009 - Pagina 35 
 

Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? 

Een waterlelie. 
 
Wat is de eerste die een Eskimo tijdens zijn opvoeding leert? 

‘Geen gele sneeuw eten!’ 
 
Wat is het verschil tussen een batterij en een vrouw? 

Een batterij heeft ook nog een positieve kant. 
 
Wat krijg je als een koe buskruit eet? 

Bamboe. 
 
Wat is de grootste angst van een kangoeroe? 

Een zakkenroller. 
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Biljartvereniging ”Ons Huus”Biljartvereniging ”Ons Huus”Biljartvereniging ”Ons Huus”   

Met vriendelijk groet, 
de secretaris, 
 
G. Wijnbergen 


