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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    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 

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

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  

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 
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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  

- - 
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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 
 
De wijnmaand oktober is alweer begonnen. Iedereen is druk bezig wintervoorraden aan te leggen of 
zijn overbodig fruit, noten, of pompoenen langs de kant van de weg aan te bieden aan de toevallige 
passant. Soms tegen een geringe vergoeding voor een goed doel. Ook in Beemte Broekland zie je dit 
veel maar het is natuurlijk wel oppassen geblazen voor de belastinginspecteur want die kan dat als 
inkomsten aanmerken. 
 
Zo langzamerhand zien we dat de nieuwe ontsluitingweg naar het industriegebied Stadhoudersmolen 
gestalte begint te krijgen. De heren wegenbouwers zijn al gevorderd tot aan het kanaal. Maar het 
bordje Vellertweg staat er nog steeds. Binnenkort zal met bouw van de brug worden begonnen. 
Hierbij aansluitend ligt inmiddels het “Voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-
Oost” ter inzage in het stadhuis en in het “stadhuis op wielen”. In dit Voorontwerp kun  u zien of er 
ook plannen en/of wijzigingen voor uw directe leefomgeving zijn. Dus op naar het stadhuis. Maar het 
kan natuurlijk ook via internet: www.apeldoorn.nl/inzage. 
 
Wat De Ratelaar betreft daarin staat weer een flinke hoeveelheid informatie, aankondigingen van ver-
enigingen, maar ook verslagen van activiteiten in afgelopen zomer. Veel plezier ermee. 
 
Tenslotte wil de redactie nogmaals verwijzen naar pagina 28 “Richtlijnen voor teksten en adverten-
ties”. Hierin staat hoe we kopij graag aangeleverd willen krijgen. Dat maakt het voor ons eenvoudiger 
De Ratelaar samen te stellen. 
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 

Uitgave data 2009 

• 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 oktober aanleveren. 
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Sponsorloop PCBS ‘Beemte’   

Grandioze sponsorloop bij PCBS  “Beemte”. 

 
Om geld in te zamelen om volgend jaar een grandioos jubileum te kunnen vieren hebben 
de kinderen zich in het zweet gelopen. 
 
Iedere leerling kreeg een lijst waarmee ze ouders, familieleden en buren konden vragen 
om ze met een bedragje te sponsoren.  
De leerlingen renden rondjes om de school en werden aangemoedigd door die zelfde ou-
ders en familieleden. Ook de buren kwamen een kijkje nemen. 

De ouderraad had voor de inwendige mens een koek en zoopie tent klaarstaan. Broodjes 
hamburger, pannenkoeken, poffertjes en allerlei drinken konden voor een klein bedrag ge-
kocht worden. 

Na een half uurtje werd het eindsignaal gegeven. 
Iedereen kon lekker even bijkomen en ondertussen werden de rondjes geteld. 
De opbrengst was boven verwachting!!!!!!! 
Al het geld moet nog geteld worden maar alleen met het lopen hebben de kinderen al 
ruim € 1600,00 bij elkaar gerend. 
Een superprestatie!!! 
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Oranje VerenigingOranje VerenigingOranje Vereniging   

Beemte BroeklandBeemte BroeklandBeemte Broekland   

Hallo Beemtenaren 
 
Na een jaar van vergaderen was het dan weer zover Oranjefeest 2009. 
De opbouw begint met het maaien van de bermen langs het feestterrein en daarbuiten. 
Dit heeft de nodige zweetdruppels gekost maar ja alles voor de goede zaak. 
De buurt was ook al druk met de versieringen aan de gang geweldig gedaan zou zeg-
gen ga zo door. 
Over het weer met de opbouw kunnen we kort zijn prachtig dit werkt ook gelijk een 
stuk makkelijker. 
Er waren dit jaar weer verschillende nieuwe onderdelen te bewonderen zoals een nieu-
we boog aan de weg en in de tent een decor voor het podium mooi om te zien en goe-
de reacties over gehad, dan heb je toch wel eer van je werk. 
Nu het bestuur groter is geworden werd de pipo wagen een beetje krap en hebben we 
hiervoor een mooie tweedehandsje op de kop kunnen tikken, beetje verbouwd een 
kleurtje gegeven en nu kunnen we er weer jaren tegen. 
De vrijdagmorgen bloemstukken worden gemaakt en gebracht tent versierd met 
bloemstukken en de laptop wordt geïnstalleerd voor de lichtreclame, en de tent inge-
richt voor de seniorenmiddag. 
Klaar voor het Beemterfeest. 
Vrijdagmiddag twee uur de seniorenmiddag trapt af met eerst het Wilhelmus onderbe-
geleiding van het sokkenbuurt mannenkoor uit Ugchelen. Het weer was goed na een 
optreden van het mannenkoor komt Willie meester een bandparodist optreden al met 
al een geslaagde middag. 
Om acht uur ’s avonds gaat de kassa open voor een prachtig hollandstalige avond met 
Gewoon jansen, stef ekkel en de foppers. De opkomst viel een beetje tegen wij hadden 
hier met dit programma iets meer van verwacht maar daar doe je niks aan maar toch 
kijken we terug op een geslaagde avond. 
Zaterdag ochtend vroeg uit de veren want het terrein moet worden opgeruimd en voor 
het eerst sinds jaren rijdt het bestuur weer mee in de optocht, na het opruimen eerst 
een goed verzorgt ontbijt met dank aan de commissie ontbijt geweldig gedaan. 
Omdat we een vol en strak schema hebben op tijd vertrekken, de optocht mocht er dit 
jaar weer zijn met een echte jury wagen, mensen bedankt allemaal. 
Zaterdag middag de kinderspelen hierover zal de commissie zelf over schrijven maar 
het was keurig voor elkaar bedankt allemaal. 
Zaterdagavond door afzegging van B-Have komt de Trainband zij weten er een goed 
feest van te maken tent goed gevuld en ik denk dat iedereen genoten heeft van deze 
avond. 
De zondagmiddag is voor de zeskamp hierover hoort u van de commissie zelf. 
De zondag avond  wordt afgesloten door 7 op de schaal van richter een iets minder 
drukke avond maar al met al een gezellige afsluiter van een geslaagd feest. 
Als laatste willen wij de sponsors en vrijwilligers en een ieder die heeft meegeholpen 
bedanken voor de inzet en aanwezigheid voor het slagen van het Oranjefeest 2009 en 
hopen u allen volgend jaar weer zien. 
 
Namens het bestuur O.V.B.B. 
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Het KippenhokHet KippenhokHet Kippenhok   

Het Kippenhok 
 
Iedere dinsdag-  en donderdag middag  ( groep 6 t/m 8) en op vrijdagavond  van 19.00 
uur tot 21.00 uur (middelbare scholieren) kunnen jongeren terecht in Het Kippenhok. Dit is 
een jeugdhonk in Ons Huus dat wordt georganiseerd voor buurtjongeren uit Wenum Wiesel 
en Beemte Broekland. Het kippenhok is een samenwerkingsproject van de Wilhelminakerk, 
stichting Joker, Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn en dorpshuis Ons Huus. 
 
De eerste weken in een nieuw Kippenhok-seizoen waren grandioos, met name omdat er 
veel nieuwe kinderen uit Wenum Wiesel waren. Zij worden opgehaald om 15.15 uur bij de 
Beatrixschool en daar om 17.15 uur ook weer teruggebracht. Naast het kletsen aan de bar 
en vrij spelen, bijvoorbeeld op de Wii of pooltafel, hebben de kinderen een Kippenhoklied 
gemaakt en gespeeld met parachutes op het sportveld.  
Op vrijdagavond 4 september hebben Nienke en de jongeren uitgebreid gekletst over hun 
nieuwe ervaringen op school. Met een filmavond op 18 september en een disco op 25 sep-
tember wordt er een relaxte party van gemaakt! 
 
A.s. dinsdagmiddag 22 september krijgen de kinderen van groep 6 t/m 8 een boxtraining 
van René Diks in de gymzaal. Wilt u de kinderen die middag gymkleren meegeven? 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, kunt u contact opnemen met Mettie 
Gerritsen (jeugdouderling Wilhelminakerk) via 055-3122355 of per e-mail: mettiegerrit-
sen@hotmail.com 
 
Tot gauw in Het Kippenhok!  
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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, tas-
sen 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 roek land  
   T e l: 055-3120085   
   M ob ie l: 06 -12682896  
   Fax: 055-3122911  
   E -m a il: gvan lohu izen@ hetne t.n l 
   w w w .k lussen-hoven ie rsbedrijf.n l 
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Workshop op fietsafstandfietsafstandfietsafstand   

Deze keer een onverwachte kennis-
making met Atelier Lucia in Terwolde 
tijdens de open avond op 17 septem-
ber. Een fietsafstand van 7 km. Fiets 
door De Vecht, bordjes Terwolde vol-
gen, in Terwolde linksaf de hoofdweg 
volgen. Na een flinke bocht komt u 
vanzelf in de Dorpsstraat. Op nummer 
39, boven café restaurant Dorpszicht 
is vanaf 17 september een mooie 
ruimte voor workshops beschikbaar. 
In samenwerking met Dorpszicht is de 
combinatie mogelijk voor een work-
shop met High tea, After tea of een 
Tapas buffet. 
 

De kleinere workshops worden daar vlakbij ook in het atelier bij Lucia Kiesbrink thuis ge-
houden. 
 
Lucia geeft al jaren met veel plezier in haar vrije tijd betaalbare workshops voor volwasse-
nen en kinderen, een hobby waarbij gezelligheid voorop staat. 
En dat is op de open avond te zien; lekkere hapjes, prachtige workshopvoorbeelden en 
veel bezoekers. 
Een greep uit de uitgebreide mogelijkheden: herfstdecoraties (vierarmige kandelaar, heks, 
kubus, pompoen, lintenframe ) of kerstdecoraties (kersttaart, kerstboom en kerstster voor 
aan de deur). De kosten variëren tussen de € 20,- en € 30,-. 
Verder diverse groendecoraties, mozaïe-
ken, sierraden, een zeepketting (leuk op 
de badkamer of toilet!) tot aan echte 
taartjes decoreren aan toe.  
 
Heel mooi zijn de grote prinsessen/
Barbietaart of de voetbaltaart. Kleine 
taartjes (4 stuks) decoreren kost € 15,-; 
de Prinsessen/Barbietaart  en de voetbal-
taart € 25,-. 
Eigenlijk zijn er te veel mogelijkheden 
om hier allemaal te vermelden.  
U kunt dit beter op de website www.
atelier-lucia.nl bekijken. 
 
Inschrijven kan als groepje of gewoon als 
persoon. Ook zijn er kinderpartijtjes mo-
gelijk, of een gezellige avond met vrienden of familie. Atelier Lucia biedt bovendien moge-
lijkheden voor grote groepen of bedrijven.  
 
Even bellen naar Lucia tel.nr. 0571 292297 en in overleg kan worden afgesproken wat u 
wilt maken en op welke avond u dan kunt aanschuiven . 
Lucia geeft de workshops in haar vrije tijd, dus bellen gaat het best buiten werktijd. 
Nog makkelijker is even een mailtje sturen naar lucia.kiesbrink@kpnplanet.nl 
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PCBS ‘Beemte’   
Een school die 100 jaar bestaat… 
 
6 mei 2010, een bijzondere dag. Dan is het precies 100 jaar geleden dat PCBS ‘Beemte’ 
werd geopend. En op maandag 9 mei 1910 gingen de eerste kinderen de drempel over 
om les te krijgen in de pas gestichte school. 49 leerlingen zitten er dan op onze school. 
Wat is er in 100 jaar tijd veel gebeurd. Maar nog steeds kunnen de kinderen uit Beemte-
Broekland in hun eigen buurt naar school. Kwalitatief goed christelijk onderwijs aan zo 
veel mogelijk kinderen, dat is één van de mission statements van PCBO-Apeldoorn. Ook 
op onze school gaan we daarvoor. Samen plezier in leren hebben, dat willen we elke dag 
bereiken. ‘Samen staan we sterk’ is ons motto, de kerk de buurt en de school! In ons 
schoollied zingen we al 15 jaar lang: 

 
                        WIJ DOEN HIER HEEL VEEL SAMEN 

                        OP SCHOOL EN IN DE BUURT 

                        ZO VORMEN WIJ EEN EENHEID 

                        DIE NOG STEEDS VOORTDUURT 

 

Om te vieren dat onze school 100 jaar bestaat, organiseren wij vanaf zondag 30 mei 
2010 tot en met zaterdag 5 juni 2010 een feestweek. We willen u vast attenderen op de 
reünie die gehouden zal worden op zaterdag 5 juni 2010. Houdt u deze datum vrij en 
maak uw oud-klasgenoten hierop attent. Om op de hoogte te blijven van alle ontwikke-
ling rond de jubileumviering kunt u terecht op onze website:  
www.beemte.pcboapeldoorn.nl 
 
Ook kunt u hier uw gegevens achterlaten, zodat we u t.z.t. een uitnodiging kunnen stu-
ren voor het jubileumfeest. 
 

 

 

1910 

2010 
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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   

Vrij overgenomen uit het jubileumnummer 
van Apeldoornse Courant uit 1953 

Wie zo rond 1903 op Maandagmorgen een 
bezoek bracht aan de markt te Apeldoorn, 
kon daar achter het “gemeentehuis” een 
overdekt gedeelte van de markt aantref-
fen, de “botermarkt”. Daar kwamen, van 
heinde en ver, de boerinnen, getooid met 
de karakteristieke “knipmuts” en met een 
hengselmand aan de arm, om de zelfge-
karnde boter te verkopen aan de burgers, 
die precies wisten, wie de lekkerste boter 
had aan te bieden. 
 
Wel een grote, tegenstelling met de te-
genwoordige toestand (1953), nu alle 
melk verwerkt wordt in moderne zuivelfa-
brieken, waarvan de Coöperatieve Melkfa-
briek “Mariëndaal” wel verreweg het leeu-
wenaandeel verwerkt. 
Mariëndaal is een prachtig voorbeeld van 
de ontwikkeling op zuivelgebied. Als klein 
fabriekje begonnen, staat daar aan de 
Deventerstraat een trots gebouw, een 
symbool van wat door samenwerking is te 
bereiken. Een gebouw, dat nog maar en-
kele jaren geleden is uitgebreid en dat nu 
alweer een grootse uitbreiding en moder-
nisering zal ondergaan. 
De moderne verwerking van de melk 
brengt echter mee, dat aan de kwaliteit 
der melk als grondstof hoge eisen gesteld 
moeten worden. De koe produceert prima 
melk; aan de boeren dus de taak te zor-
gen, dat er zo min mogelijk veranderin-
gen in optreden. Dit stelt weer bijzondere 
eisen aan de stal, aan het melken en aan 
de bewaring van de melk. 
 
Wanneer men vroeger (1903)van buiten 
af op de deel kwam, moest men eerst een 
tijdje wachten, tot de ogen aan het duis-
ter gewend waren, voor men vaag de 
koeien kon onderscheiden. Dat in een 
dergelijke donkere omgeving van zinde-
lijkheid geen sprake was, behoeft geen 
betoog. 
Wat de stalinrichting betreft, de potstal, 
waarin de dieren de gehele winter op de 
mest stonden en die uit oogpunt van zin-

delijke melkwinning een onding was, 
heeft plaats moeten maken voor de 
grupstal. 
 
Welk een genot een moderne stal (1953) 
te betreden, waar licht en lucht vrij kun-
nen toetreden om het de bacteriën zo las-
tig mogelijk te maken, terwijl dat licht er 
ook aan meewerkt, dat de boer zijn stal 
zindelijk houdt; ieder plekje vuil is im-
mers duidelijk te zien en dwingt tot 
schoonmaken. 
Ook aan het zindelijk melken wordt 
steeds meer aandacht besteed en het 
aantal boeren en boerinnen, dat een mel-
kerscursus heeft gevolgd, neem hand 
over hand toe. 
De zuivelfabriek, die ten zeerste gebaat is 
bij deze zindelijkheid, tracht dit aan te 
moedigen, o.a. door het organiseren van 
melkerscursussen, stalwedstrijden en het 
geven van een premie op eerste kwaliteit 
melk. 

De ontwikkeling van de landbouw (veeteelt) 1903- 1953. 

Een melkerswedstrijd. De foto werd in 1938 in deze omge-
ving genomen genomen.   

In de Ratelaar van de maand november komt een buurt-
praatje  met een Beemter boer met een moderne stal an-
no 2009 en zullen we zien wat er zoal veranderd is in de 
loop der jaren.  
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

Dat Kobus un bizunder petret is he`j de leste tied regelmaôtig in disse rebriek kun`n leez`n. Kobus 
met zien vink`n, Kobus in de kaarke met een lastuge vliege, zien Grietien die niet zo makkeluk is. In 
`t leste stuksien over Kobus word`n `e deur zien kleinzeune op `e wach, umme te vertell`n, dat dur 
iets vreemds gebeurd was bie oma Grietien in de beschuutbuul. Hoe dat verhaal wieter is `e gaôn, en 
met de kleine Kobusman die un paar nachies bie opa en oma mag logeer`n ku`j leez`n in `t volgen-
de gedichien. 

         Kiendervraôge 
 
Kleine Kobusman van dree 
Lup as `t mar eff`n kan 
De hele dag gedwee 
Achter oma Grietien an. 
 
Niet umme oma te plaôg`n 
Grietien stelt ut wel op pries 
En Kobusman zit vol met vraôg`n 
Is veur zien leeftied al heel wies. 
 
Dageluks liep ‘e wel op oma an 
Op klumpies en zien stoere kleer`n 
Mar disse keer moch Kobusman 
Un paar nachies logeer`n. 
 
Kobusman droom`n van dikke muuz`n 
En un grote rolle beschuut 
Waôr un heel groot gat in zat 
Daôr kroop`n ze dan in en uut. 
 
’s Maargens vrog bie oma op schoot 
Vroeg ’t jonk met rooje wang’n. 
Oma? Is de muus al dood. 
He’j um al ‘e vang’n? 
 
Nee jonge, ’t is niet goed ‘e gaôn 
Opa, za’k oe zegg’n 
Hef de valle wel ‘e zet 
Mar vergeet’n ’t spek dur op te legg’n. 
 
Eff’n later kui’jern Kobusman 
Met oma langs ’t keldergat. 
Toen ’t keerltien zei, daôr is é dan 
De muus die onze beschuut up vrat. 
 
Oma zei, ’t diertien kan hier niet bliev’n 
loop’n 
Wie weet hoeveule ’t dur wel wod 
‘k zal dur ’n valle bie gaôn koop’n 
Kobusman trok witjes vot. 
 
 

’t Diertien trill’n van angs en vreeze 
En kon toen nog niet weet’n 
Dat un heel klein stuksien keeze 
Eur letste aôvendmaôl zol weez’n. 
 
Kobusman begreep ’t eers niet 
Mar naô dat ‘e dur all’ns over wet 
Hoe zo iets in zien waarke geet 
Word’n ’s aôvend de muuz’n valle ‘e zet. 
 
‘s Maargens zat de muus dur in. 
Grietien dach, ‘k begrave um metene 
Zo is ’t mien net naôr de zin 
’t keerltien hoef ’t diertien zo niet te zien. 
 
As ze met de schuppe naôr ’t land hen löp 
Graaft ze gauw un heel klein gat 
Gelukkig dat de jonge nog slöp 
Anders ha’j ‘t vraôg’n nog niet ‘e had. 
 
Mar as ze eur ummedreij’t um naôr bin’n 
te gaôn 
Zut ze kobusman in pijama staôn 
Heel beduus kik ‘e eur an 
En met muujte zeg ’e dan. 
 
Oma? Dut dit ’t muuske niet zeer? 
En waôrumme poot ie’j um noe weer? 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

                                           
VOETBALMOPPEN 

 
 

Psychiater: Waar droomt u ‘s nachts over? 
Over voetballen, dokter. Elke nacht?  
Elke nacht, dokter. Droomt u nooit eens van een mooie 
blonde vrouw? O nee, dokter, dan mis ik misschien een 
doelpunt. 
 
Erik zit voor de televisie. Een goeie wedstrijd, zegt hij, 
alleen jammer dat de goals ontbreken. Zegt zijn vrouw: 
ben je blind? Er staan er toch twee! 
 
De echtgenote is bij het witten van het plafond van de trap 
gevallen. Boos zegt ze tegen haar man, die rustig naar de  
spannende wedstrijd blijft kijken: heeft meneer in de rust 
misschien een paar minuten de tijd om voor zijn vrouw de 
dokter te bellen? 
 
Scheidsrechter voor het begin van de voetbalwedstrijd tegen 
een grensrechter: laat ik nou verdorie mijn kaarten vergeten 
zijn. Antwoordt de grensrechter: dat maakt niet uit. In plaats 
van een gele kaart laat je even je tanden zien en in plaats van 
een rode kaart steek je gewoon je tong uit. 
 
Oom Wim weet helemaal niets van voetbal 
af. Als hij weer eens bij zijn broer op be-
zoek is, zegt hij tegen zijn neefje Ronald: 
waarom rennen al die kerels zo hard ach-
ter de bal aan? Nou, oom, dat is toch lo-
gisch. Wie de meeste doelpunten maakt, 
wordt wereldkampioen. En die anderen 
dan? Die niet natuurlijk. 
Waarom lopen die dan zo hard?  
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Zijactief de Vecht 

 
Woensdag 7 oktober komt mevr. v.d. Berg met twee assistenten uit Twello. 
Zij is schoonheidsspecialiste en zal onze avond verzorgen. Een beautyavond dus. 
Hoe de avond precies zal verlopen, weet ik niet, maar het lijkt een leuke avond te wor-
den en introducés zijn van harte welkom. 
De avond begint om 20.00 uur zoals gewoonlijk bij de Groot. Om 19.45 uur staat de 
koffie klaar. 
Op 11 november is de feestavond van ons 70 jarig bestaan. Deze avond is alleen voor 
genodigden en leden. We hebben zo`n idee dat het een gezellige jubileumavond zal 
worden, dus, leden, zet deze datum alvast in de agenda.  
 
Op de website van Plaatselijk Belang  www.de-vecht.nl  (klik op Zijactief) kunt u veel 
informatie vinden over Zijactief. 
 
Groetjes Janny. 

Donkere wolken pakken zich samen boven dit straatnaambordje. 
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Richtlijnen voor stukjes, verhalen enz. 

De Ratelaar wordt momenteel vervaardigd met het programma Publisher 2000 van Microsoft. 
De naam geeft al aan dat deze versie uit 2000 stamt. Een aantal leveranciers van teksten heb-
ben al de beschikking over nieuwere versies van een tekstverwerker. 
Dit levert soms problemen op om ze in Publisher 2000 in te voegen. 
Daarom is het handig om de teksten uiteindelijk op te slaan als een Word 2000 document en 
daarna naar De Ratelaar te sturen. 
 
Teksten bij voorkeur aanleveren in lettertype Verdana 10 punt.  
 
Foto’s bijvoorkeur aanleveren in zwart wit en niet in de tekst invoegen, maar als losse bijlagen 
bij de e-mail. In de tekst kan aangegeven worden waar de foto’s geplaatst moeten worden. Als 
het kan graag onderschriften bij de foto’s aanleveren. 
 
Uitslagen van Verenigingen graag in Excel met de juiste belijning aanleveren. 
 
Richtlijnen voor de maximale afmetingen van advertenties. 

Soort advertentie       Maximale Afmeting 
Hele pagina               breedte     18,5cm  hoogte 26cm 
Halve pagina                              18,5cm            12,5 cm 
Kwart pagina                             9,0 cm             12,5 cm 
Levering advertenties bij voorkeur in zwart wit. 

Richtlijnen voor teksten en advertenties 

Aan komen lopen.. 
 
Jong Katertje....Zwart-wit, witte snuit-bef en drie witte sokjes, rechterachterpoot wit. 
 
Fam. Kaal ....Kanaal Noord 410....Beemte Broekland. 
 
tel 055-664512 of 06-22921728.. 
 
 



De Ratelaar - Oktober 2009 - Pagina 29 
 

Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   



De Ratelaar - Oktober 2009 - Pagina 30 
 



De Ratelaar - Oktober 2009 - Pagina 31 
 

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

WINTERPERIODE VAN 1 0KTOBER T/M 31 MAART 

Openingstijden: maandag                           van 18.00 uur – 01.00 UUR 
                        dinsdag                             van 18.00 uur – 01.00 UUR 
                        woensdag en donderdag     van 14.00 uur – 01.00 uur 
                        vrijdag                               van 14.00 uur – 02.00 uur 
                        zaterdag                            van 13.00 uur – 02.00 uur 
                        zondag                              van 13.00 uur – 24.00 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: Prei in roomsaus  
 
Ingrediënten: 
1 kg prei 
4 eetlepels citroensap 
lepeltje zout 
1/5 dl Finesse voor koken 
allesbinder 
 
Snij de prei in ringen en was ze goed. De prei in een pan met water aan de kook brengen. 
Strooi het zout erin en voeg het citroensap toe. Kook het in 10 minuten gaar. 
Schenk de Finesse erbij en laat het geheel nog ongeveer 6 minuten stoven. 
Bind de prei in de roomsaus door er wat allesbinder in te strooien. 
Eet smakelijk! 
 

Nieuw:  Amsterdamse Markt!!!! 
De Amsterdamse Markt is een leuke gezellige markt in en rond het dorpshuis met  
2e hands spulletjes, zoals platen, boeken, postzegels tot nieuwe spullen. 
De markt begint s’morgens om 9.00 uur. De toegang en de stands zijn gratis! 
Wilt u snuffelen of heeft u zelf nog wat leuke spullen te verkopen: meldt u bij Jan! 
De eerste markt is al geweest op 3 oktober, maar de bedoeling is dit elke maand te herha-
len. Dus in november komt uw nieuwe kans! 
 
Nieuwe biljartclub start in oktober. 
U kunt zich opgeven in  dorpshuis Ons Huus. 
 
Menukaart vernieuwd. 

Op de menukaart staan nu ook ‘Plattelandsspecialiteiten’ : de echte Hollandse winterkost 
zoals zuurkool met spek en erwtensoep. 
U kunt deze gerechten ook bestellen om mee te nemen 
 
We zien u graag in dorpshuis Ons Huus,  
                                                  Jan en Minie.      


