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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
14 mei

50+ reis BBvBB

7/8/9 Augustus

Oranjefeest!
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Van de redactie
Beste lezers
Deze keer is het aanbod van kopij duidelijk minder dan de vorige keer. Een tiental pagina’s minder
zelfs. Maar de redactie heeft zijn best gedaan om er weer een mooie leesbare Ratelaar van te maken.
Jammer genoeg is de rubriek “Ratelaartjes” nog niet erg aangeslagen. Deze maand geen enkele inzending. De economische crisis heeft klaarblijkelijk Beemte-Broekland (nog) niet aangedaan.
Het verenigingsleven wordt ook al wat afgebouwd voor de zomerdag zoals we zien bij de klaverjasvereniging, die alweer de wisselbeker heeft uitgereikt.
Wel kijken we natuurlijk uit naar de Sterrit in juni, die in deze Ratelaar aangekondigd wordt. Zonder
twijfel weer een boeiende en leuke fietstocht. Eventueel kan de tocht ook met de auto gemaakt worden als men minder goed ter fiets is. Dit natuurlijk in overleg met Gerrit en Mini Smallegoor.

Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet namens de redactie,
Siep Woudstra

Uitgave data 2009
•
Week 18
•
Week 23
•
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 mei aanleveren.
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Sterrit Beemte-Broekland

Zondag 14 juni 2009
Aanmelden bij het vertrekpunt :
Vertrektijd fietsers
:
Vertrektijd auto’s vanaf
:
Afstand
:

Ons Huus
13:00 – 13:30 uur
14:00 uur
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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Het Kippenhok
Nieuws van Het Kippenhok
Wat gaat de tijd toch snel. We kunnen ons de geboorte van Het Kippenhok nog maar al te goed herinneren en voordat je het weet zijn we alweer
2½ maand verder en draait ons jeugdhonk op volle toeren!
Voor de Pasen hebben de kinderen een grootse zoektocht gedaan naar
paaseieren en paashazen, een hele klus, zo is gebleken!
Vanaf deze week, week 17, introduceren we een programmastructuur bij
de kinderen. Op dinsdag organiseren we een sport/spelactiviteit. Dat kan
op het sportveld, in de gymzaal, op het plein of binnen aan de bar. Op
donderdag komt de creatieve kant van de kinderen aan bod. Dat kan
beeldende kunst zijn of iets op het gebied van toneel/dans/muziek/zang,
iets met verhalen of gedichten, of zelfs iets met audiovisuele middelen
(filmpjes of fotografie bijvoorbeeld). Alle onderdelen rouleren op de dinsdag en donderdag, zodat er meer diversiteit ontstaat. Bij de invulling kijken we natuurlijk als eerste naar jullie eigen ideeën uit de speciale ideeënbox. En net als nu blijft er ruimte om vrij te spelen, om te doen waar je
zin in hebt op dat moment.
De jongeren hebben zich op 3 april flink uitgeleefd op het kartcircuit in
Harderwijk. Spectaculaire achtervolgingen, piepende rembanden en een
hoop gezelligheid waren de ingrediënten voor een zeer geslaagde avond.
Ook met hun gaan we kijken wat we voor leuke dingen we nog meer kunnen doen.
Op vrijdagavond 5 juni is voor één keer een speciaal programma. Van
18.30 uur tot 20.00 uur kunnen de kinderen van groep 8 alvast een keertje komen kijken. Van 20.30 uur tot 22.00 uur kan de huidige groep oudere jongeren dan gewoon langskomen en chillen, zoals ze dat zijn gewend.
Voor kinderen en jongeren liggen nog plannen op de stapel voor bijvoorbeeld een filmavond en we zijn bezig met het organiseren van een afsluitende activiteit aan het eind van het seizoen. Wat dat is, blijft nog even
een verrassing..
Op donderdagavond 16 april hebben we de eerste vrijwilligersavond georganiseerd. Dit was een gezellige avond met kennismaking, terugblikken
en vooruitkijken. Mocht u het leuk vinden om éénmalig bij een bijzondere
activiteit mee te helpen organiseren, of om 1 x per maand mee te helpen
op dinsdag of donderdag tijdens de inloopmiddagen, kunt u dit doorgeven
aan Josien de Graaf – Noord@CJApeldoorn.nl
Trouwens, in verband met vakantie is Het Kippenhok in week 18 en 19
gesloten. Dat geldt ook voor hemelvaartsdag, 21 mei a.s.
Tot gauw!
Groeten van de organisatie van Het Kippenhok
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PCBS ‘Beemte’
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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 iz e 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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Workshop op fietsafstand
Terwijl ik dit schrijf is het heerlijk weer en
is de eerste bloesem in de boomgaard
open. Heerlijk buitenweer. Daarom deze
keer een workshop op het erf van een oude
Veluwse boerderij met een mooie tuin in
een heerlijk groene en rustige omgeving
in……de Beemte!
Je kan op de fiets, maar deze keer ook
wandelen naar het atelier van C*Fun van
Connie Straatsma.
Jaren geleden volgde Connie een workshop
bij Talens en had toen voorgoed haar hart
verloren aan het porselein beschilderen. De
hobby liep behoorlijk uit de hand toen zij
steeds meer opdrachten kreeg en alles
moest toen in de huiskamer gebeuren.
Nadat zij 6 jaar geleden naar de Korleweg
5 in de Beemte verhuisde, was daar ruimte
voor een atelier. Sindsdien geeft zij workshop aan 6 tot 12 personen.
Connie vindt het belangrijk dat zij de workshops zelf en zonder hulp kan geven. Zij
wil het persoonlijk en kleinschalig houden.
Omdat zij niet alleen het maken van het
ding wil aanbieden, maar een totaaluitje
met alles erop en eraan. Daarmee bedoelt
Connie dat zij er een feestje van maakt:
met hapjes, een drankje, gezellige muziek
en gezellige, ontspannen sfeer. Het fijnste
vindt zij het dan ook te werken met een
groep mensen die elkaar al kent.
Soms wordt ook met open inschrijving gewerkt. Informeer of kijk op de website voor
de mogelijkheden.
Wat voor groep maakt niet uit: een familiefeestje, collega’s, kinderfeestje of een
buurtfeestje. De minimum leeftijd is 11
jaar, omdat de verfsoort niet echt geschikt
is voor jongere kinderen.

Er wordt gewerkt met al aangemaakte, kant
-en klare verf.
De onderwerp en kleurkeuze is vrij, Connie
zelf werkt met heel vrolijke kleuren.
Een workshop duurt ongeveer 3 uur en is
geschikt voor iedereen. Je hoeft echt geen
schildertalent te hebben! Het materiaalgebruik en de techniek worden uitgelegd. Na
afloop van de workshop neem je het werkstuk mee naar huis om zelf in je gewone
huishoudoven af te bakken (35 minuten bij
150 graden Celsius). Daarna is de verflaag
keihard en vaatwasmachine bestendig.
De workshop voor volwassenen kost vanaf €
32,50 per persoon. Dat is afhankelijk wat je
wil beschilderen. De prijs is inclusief materiaal, koffie/thee, hapje en drankje.
De workshop voor kinderen kost vanaf € 15,
- per kind en is inclusief materiaal, drinken
en wat lekkers. Deze workshop duurt 2,5
uur.
Beschilderd kunnen worden geboortebord/
beker, gebaksbord, traktatiebord, tapasbord/schaaltje, vitrine kastje (16x16 cm)
met klein bordje, kinderserviesje, enz,enz.
Nieuwsgierig geworden? Ga gewoon een
kijkje nemen in het atelier! Je bent er welkom, maar wel eerst even bellen: tel. 06
18864363. Website www.c-fun.nl
Gezien het seizoen zal volgende maand een
mooie open tuin bezocht worden. Ook op
fietsafstand !
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Oranje Vereniging
Beemte Broekland

Geachte Beemte Broeklanders
Zoals jullie weten wordt op de ledenvergadering het programma bekend gemaakt
voor het oranjefeest Beemte Broekland. Dit komt later in het verhaal aan de beurt.
Een bijna geheel nieuw bestuur op een na deze mag best eens genoemd worden dat
is Gradus van Lohuizen, hij zal ons nog veel moeten uitleggen en ook af en toe de
puntjes op de i zetten maar ook dat gaat goed komen. Bij velen is het al bekend dat
Frits van Welie afgetreden is. Namens het bestuur bedankt voor al die jaren.
Maar wat zijn we van plan dit jaar ?
Meer aandacht voor de kinderen deze zijn per slot van rekening onze toekomstige
opvolgers zal ik maar zeggen. Voor de exacte invulling voor deze kinderen zie volgende verslag.
Ook is de vernieuwde website in de lucht binnenkort kompleet met nieuw O.V.B.B
logo.
Verder wordt er driftig gewerkt aan achterstallig onderhoud, we gaan niet alles opnoemen dan wordt het een beetje saai.
Nieuw dit jaar terug van weg geweest gaat het bestuur mee rijden in de vernieuwde
optocht, dit laatste ondervoorbehoud van de toestemming van de gemeente natuurlijk. Maar als het doorgaat zal de route niet meer over de Kraaijagersweg en de Nijbroeksweg gaan maar door Zuidbroek wat zeg je, ja u leest het goed door Zuidbroek
dus doe uw best om een zo mooi mogelijke wagen te bouwen.
Ook gaan we dit jaar flyeren met al onze sponsoren op de mega mooie folder. Hier
mag je als sponsor best trots op zijn een folder in kleur met logo’s en al inclusief het
hele programma.
Denk dat jullie Beemte Broeklanders weer redelijk op de hoogte zijn gebracht.

Het nieuwe O.V.B.B. Logo
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ORANJEVERENIGING BEEMTE BROEKLAND

7 - 8 en 9 augustus
programma 2009
VRIJDAG 7 AUGUSTUS
14.00 UUR

OPENING MET HET WILHELMUS
SENIORENMIDDAG

20.00 UUR

Feestavond met Gewoon Jansen

Gast optredens van:
Stef Ekkel

01:00 UUR

De Foppers

Einde feestavond
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ZATERDAG 8 AUGUSTUS
9.00

UUR

ONTBIJT IN DE TENT

09.45 UUR

START OPTOCHT

14.00 UUR

KINDERSPELEN
AANSLUITEND BALLONNEN WEDSTRIJD

20.00 UUR

Feestavond met B-Have (Mellow)

01:00 UUR

Einde feestavond

ZONDAG 9 AUGUSTUS
13.30 UUR

ZESKAMP

20.00 UUR

Feestavond met 7 Op de schaal van Richter

01.00 UUR

EINDE FEEST

ALLE DAGEN KERMIS MET VELE ATTRACTIE’S
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Beemte
Beemte-Broekland
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Zijactief de Vecht
Zij actief heeft in de zomer nog wat activiteiten. De activiteitengroep heeft weer haar best gedaan en
hoopt op veel deelname.
De datums en de kosten voor de verschillende uitstapjes staan hieronder vermeld.
Als u zich aangemeld heeft voor een of meerdere uitjes, krijgt u nadien een uitnodiging met de aanvangstijd en de locatie, vanwaar we vertrekken.
Met uitzondering van de avondwandeling, hier krijgt u geen aparte uitnodiging voor.
Zorg dat u op tijd bij het startpunt bent.
Avondfietspuzzeltocht Woensdag 27 mei
De kosten zijn € 7.50 opgave bij:
Willy Kers
tel: 055-3121384
Gerda Veldwijk
tel: 055-3231450
Ans Hurenkamp
tel: 055-3231832
Teuntje Kamphorst
tel: 055-3232103
Avondwandeling Maandag 15 juni
Een wandeling van ± 6 km met een leuke onderbreking onderweg.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
De start is om 18.30 uur vanaf de Waterweg 12
Opgeven 055-3231655
Dagfietstocht dinsdag 30 juni
Opgeven voor 20 juni bij:
Hettie v/t Erve 055-3232438
Lies Ham
055-3231704
Stadswandeling Zutphen Donderdag 3 september
Bij voldoende deelname zijn de kosten 48.50 euro
Incl. koffie
Historische wandeling onder begeleiding van een VVV- Stadsgids
Lunch
Rondvaart met de Fluisterboot
En een High Tea.
Opgeven voor 14 augustus bij:
Mieke Huisman
055-3231987
Annie Bonekamp
0578-573433
Vanaf deze plek wil ik u, mede namens het bestuur van Zijactief een fijne zomer toewensen, geniet van
het buitenleven en als u met vakantie gaat veel plezier. Voor degenen die met ziekte en zorg te maken
hebben, wens ik veel sterkte toe.
Groetjes Janny.
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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

De dames Weller en Neuteboom-Spijker bij
de fraaie Beemter dorpspomp. (Foto Bert
Koops)
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Uit de oude doos
“Zo daôr bin ik weer”, naô mien platschrieverieje over ut koneginnefees zo as ik dat vrögger in mien schooltied beleev’n en un goeie raôd an de koneginne gaf umme dit jaôr as
dur nog wat tied över was ok is eev’n naôr Beemte-Broekland te koom’n, want ut lig toch
zowat naôs de deure.
Mar ja, wie bin ik misschien kump `t dur nog is un keer van.
Disse maônd gaô ik wieter met Kobus, iej weet wel, Kobus uut ut verhaaltien met de vink’
n van een paar maônd terugge. Mar hee beleêf nog veule meer, Kobus hef ut niet zo makkeluk, lees mar is wat um noe over kump.

Op un bruujurugge zundagmörg’n,
Gunk Kobus naôr de kaarke heer.
Mar Kobus had zörg’n,
De heufpiene gunk weer slim te keer.

Kobus kwam steeds meer in nood.
Dach ak um noe opmaarke,
slaô ‘k um met de pette dood,
ok al zit ik in de kaarke.

Kobus nam zien beste pet,
en twee stuvers zo as iedere wêeke.
En van Grietien kreeg `e nog met,
un pepermuntien veur onder de prêeke.

Mar, de prêekstoel is te hooge,
dan zut de dominee van veere.
Misschien wel met un half ooge,
as ik die vliege fleere.

Zien Grietien had de bokse an,
soms twee ôver mekaare.
Kobus zei dur nooit veule van,
umme de vrêede te bewaar’n

En einduluk onder ‘t gebed,
zag Kobus waôr `e zat.
De vliege had zich veur um neer `e zet,
zo’n kans had `e nog niet `e had.

Grietiens wet en wille,
daôr wis Kobus alles van.
’t Was umschlieks, holt oe stille,
wat weet ie’j daôr noe van.

De dominee zei,, Amen,”
de gemeente hoess’n.
En Kobus was weer net te laate,
um de vliege weg te poets’n.

Toch mot ik mien meer gaôn weer’n,
koppiene krieg ik van eur gedram.
Zo liep Kobus te prakkezeer’n,
toen `e bie de kaarke an kwam.

Dominee kondig’n ’t slotlied an,
en ‘d orgenis speul’n ut melodietjen.
Eind’luk dach Kobus kan ‘k hier vedan,
al is ut naôr mien Grietien.

Kobus zoch zien plaatsien op,
altied in ’t zelfde huuksien.
En hing de pette an de knop,
net onder ’t psalmbuuksien.

Met ’t zing ’n van ’t leste lied,
had de vliege zich op ‘t boek `e zet.
Kobus dach ’t is gauw zowied,
en zong ’t vâssien heel vroom met.

’t Was bruujurug in de bank’n,
mar plotseling viel zien aandach op,
un fliege, die onder ’t leez’n en dank’n,
steeds snorr’n umme ziene kop.

En met de zunnestraôl’n deur de
raam’n,
voltrok zich ut gericht.
Want bie ’t zing’n van ‘t ,, Amen”,
sloeg Kobus `t psalmboek dicht.

’t Was un toôj’n, hie gaf ’t niet op.
Kobus was niet bie de prêeke.
Steeds die vliege umme de kop,
’t was wel droevig disse wêeke.

Aôrnd.
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Voor de jeugd

Hoe oud ben ik?
Piraat Haaimans is niet meer zo heel jong. Om te weten hoe oud hij is, moet je
alle getallen die je in het verhaaltje tegenkomt, optellen.
Op een dag vaart een piratenboot
over een rivier door een bergachtig
landschap. Opeens waait er een
krachtige wind. Vlug werpt de zeerover
het anker uit. ’s Nachts is het te
gevaarlijk om verder te varen. De
kapitein stelt voor om een partijtje
poker te spelen. Iedereen doet
mee, zelfs piraat Eenoog. En
de pret kan niet meer op als
de kok appelflappen opdient!
Piraat Haaimans is ……jaar.

Wie ben ik?
Om te weten hoe deze piraat heet, moet je eerst elke letter van zijn naam zoeken.
Schrijf deze onderaan in het rooster.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De eerste letter zit in HAAI, maar niet in BAAI.
De tweede letter zit zowel in MAST als in ANKER.
De derde letter is dezelfde als de tweede letter.
De vierde letter komt juist vóór de letter L in het alfabet.
De vijfde letter is de 14de letter van het alfabet.
De zesde letter zit 1 keer in SARDIEN en 2 keer in MAKREEL.
De zevende letter is de 5de klinker van het alfabet.
De achtste letter zit zowel in SCHIP als in SABEL.

1

2 3 4 5 6 7 8

_ _ _ _ _ _ _ _
Voor de oplossing : zie pagina uitslagen competities.
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IJsvereniging BeemteBroekland

verslag ijsclub1980
Toen de vorige ratelaar uitkwam waren we net bezig met het organiseren
van de ijs prestatietocht.
Een knap resultaat met ong. 3500,00 gld opbrengst.
Hulde en dank voor aan die velen, die zich met hart en ziel hebben ingezet
voor dit gebeuren.
Uit de gesprekken met deze helpers is inmiddels wel gebleken, dat we ons
moeten gaan voorbereiden op het verlichten van de baan ,van brug naar
brug of eventueel halfweg.
Wij hopen op korte termijn nog weer eens met de helpers de ervaring
door te praten en zo tot een maximum rendement te komen.
Onder andere zal de exploitatie van een kraam gedurende een gehele
schaats periode aan de orde komen.
Ook het probleem van baanveger en in conditie houden zal onder ogen
gezien moeten worden.
Te denken ware aan een evenredige verdeling van de opbrengsten voor
verschillende verenigingen.
In ieder geval was het enthousiasme tot nu toe hartverwarmend, zowel
van de helpers als wel van de deelnemers van de prestatietocht.
Met veel plezier hebben de leden op 29 jan. gekeken naar een serie films
van allerlei plaatselijke gebeurtenissen, gemaakt en gedraaid door R.van
Weenum.
De spelletjes bingo onder leiding van Frits de Brock waren lekker gezellig
en dan is het al gauw weer 12 uur.
In zij toespraakje memoreerde de voorzitter wat de leden in nauwe samenwerking in de loop van 14 jaar allemaal tot stand gebracht hebben.
Node nemen we dan ook afscheid van al diegene, die ons nu hebben moeten verlaten.
Een bedankje is veel te weinig, maar veel anders kunnen we niet.
Binnenkort hopen we een ledenvergadering te houden, waarin o.a. de rekening 1979 en de balans aan de orde zullen komen.
Het Bestuur
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Kerkspeelplein
Thema:

Reis om de wereld.

Wanneer: 27 mei 2009.
Waar:

Open Hofkerk, Boerhaavestraat.

Op woensdag 27 mei organiseren de Open Hofkerk, Grote Kerk, Wilhelminakerk
en het CJA weer een Kerkspeelpleinmiddag.
Vanaf 14.00 uur starten we met onze reis om de wereld.In het paspoort kun je
zien waar je bent geweest!!
We hebben poffertjes, we gaan schminken en tattoo’s maken.
Het klim en glijkussen is er ook weer, maar ook allerlei spelletjes en natuurlijk de
baan met MINI TRUCKS.
Je bent van harte welkom om mee te komen spelen tot ongeveer 16.00 uur.

Tot ziens!!!
Mettie Gerritsen
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Uitslagen competities

Eindstand competitie 2008-2009
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Wouter van den Pangaard , KAMPIOEN
Gerrit Kamphuis
Theo Oortwijn
Theo Linthorst
José Visser
Monique Schenkel
Fred Visser
Rudie Kaal
An Sijmons
Willem Bomhof

Winnaar Wouter van den Pangaard

totaal score
60693
60449
59658
58895
56546
55172
54018
52753
48369
42294

De wisselbeker

31 maart jl. was al weer de laatste avond van het klaverjasseizoen waarin
de wissel beker uitgereikt werd aan Wouter van de Pangaard. Hij wisselde
Gerrit Kamphuis af, die de beker al tweemaal op rij had gewonnen. We kunnen met plezier terugkijken op een gezellig seizoen waarbij de gezelligheid
voorop stond, weliswaar met een beperkt aantal deelnemers, maar dat
mocht de pret niet drukken.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, ook minder ervaren spelers worden met plezier ingewijd in de “geheimen” van dit spel, laat u hierdoor niet
weerhouden lid van onze club te worden!
Geeft u op bij W. Bomhof voor het volgende seizoen.
Iedereen een prettige en mooie zomer toegewenst.
Tot ziens op dinsdag 22 september 2009 voor het seizoen 2009 / 2010.
Groetjes de klaverjassers.
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Oplossing puzzel voor de jeugd:
(oplossingen 59 jaar, Piraat Haakneus)
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Agenda “Ons Huus”
Openingstijden: maandag
dinsdag
woensdag t/m zaterdag
zondag

vanaf 18.00 uur
vanaf 14.00 uur
vanaf 11.00 uur
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
De eerste dinsdag in mei ouderensoos met verrassing van Jan & Mini.
Koninginnedag 30 april is er Oranjebal met live muziek.
16 mei Artiestenavond georganiseerd door Radio de Gelderlander, aanvang 20.00 uur
(kaartverkoop).
“ Wat is Ons Huus geworden? Een en al gezelligheid, leuk bruin café, restaurant met een
goed gevulde menukaart.
Onze specialiteit, de echte Wienersnitsel, wordt geserveerd met gebakken aardappeltjes en
diverse soorten groeten.
Verder niet te vergeten: Kip in ‘t pannetje en onze boerenkarbonade.
Ook hebben we inmiddels diverse soorten ambachtelijk schepijs en sorbets (ook om mee
te nemen). Een plate kost u € 7,50, een menu € 12,50. Het schepijs 1,- per bolletje en een
sorbet kost € 3,50.
Zin in een potje poolen? Dat kan bij ons. Binnenkort ook wedstrijdbiljart.
Heeft u een feestje groot of klein, dan moet u natuurlijk in Ons Huus zijn!
U bent van harte welkom.
Tot ziens, Jan & Mini.”
Recept van Ons Huus:
Gegrilde karbonade met spitskool en biologische shitakes (4 personen)
Benodigdheden:
100 ml tomaten
1 spitskool
50 gram roomboter
300 gram rijst
4 ribkarbonades
1 ui
100 gram shitakes in reepjes (shitakes is een groente)
Wrijf de karbonades in met peper en zout en bak ze in een klontje boter. Doe de rest van
de boter in een wokpan en doe er de gesneden ui in. Voeg de shitakes en de gesneden
spitskool toe. Na 4 minuten de tomatensaus (nog 2 minuten). Kook ondertussen de rijst.
Schep de rijst als hij klaar is op de borden en voeg de spitskool met saus erbij. Daarna de
karbonades erbij leggen. Eet smakelijk!
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