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• Verslag 27-ste MBDW volleybaltoernooi 2009. 

 
•  “Ons Huus” tot leven gewekt. 

 
•  Verslag Sterrit 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    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     

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  

- - 
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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. 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

 
Beste Lezers 
 
Voor u ligt alweer de nieuwe Ratelaar van september. De afgelopen twee maanden hebben we het 
buurtnieuws en de aankondigingen van evenementen moeten missen. Maar de redactie gaat uitgerust 
weer flink aan de slag. Weliswaar is deze Ratelaar niet de dikste van het jaar maar dat komt ook om 
dat veel verenigingen nog niet begonnen zijn en er dus niet zoveel te melden is. 
 
Op de voorplaat deze keer een foto van een groot wespennest. Deze insecten zien we liever niet te 
dicht in de buurt van ons huis. Ze hebben een slechte reputatie en komen in het najaar altijd op onze 
glazen frisdrank af. Dat veroorzaakt vaak de nodige paniek, maar eigenlijk doen ze geen kwaad, be-
halve als ze in het nauw worden gedreven. Het nest op de foto bevatte ongeveer 4000 wespen. 
 
Inmiddels weet iedereen wel dat er een setje kaarten gekocht kan worden met “groeten uit de Beem-
te”, waarop een aantal leuke foto’s van mooie plekjes in de Beemte staan. Ze kunnen bij het Dorps-
huis gekocht worden. Jammer dat De Ratelaar in de zomerslaap was, anders hadden we een mooie 
primeur gehad. 
 
Nu, de redactie hoopt dat iedereen uitgerust is en voortvarend het toetsenbord gaat hanteren voor 
een stukje kopij voor de komende Ratelaars. Er is plek genoeg. 
 
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet namens de redactie, 
Siep Woudstra 

Uitgave data 2009 
• 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 september aanleveren. 
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BBvBBBBvBBBBvBB   BuurtBuurtBuurt---Belangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging BeemteBelangen Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   
Beste buurtbewoners 
 
Hierbij nog een klein verslag van de nazit van de Koninginnedag. In de vorige rate-
laars heb ik daar al over geschreven hoe alles tot stand is gekomen en hoe alles is 
verlopen. Maar over de nazit daar heeft u nog niets over gehoord van mijn kant, mis-
schien wel wat gelezen in de krant. 
Zaterdag 6 juni j. waren de mensen uitgenodigd die in eerste instantie al op 30 april 
bij de nazit zouden zijn. Wij zijn met drie personen naar de nazit geweest. Helma 
Hendriks van de school de Beemte, verder Hein Wijngaards namens de IJsvereniging 
en ondergetekende namens de Buurtraad. In totaal waren er ongeveer 80 personen 
aanwezig. Bijna alle leden van het Koninklijk Huis waren aanwezig. Er werden in de 
hele zaal groepjes gevormd, bij de meeste groepjes stond wel een lid van het Ko-
ninklijk Huis waar je dan een praatje mee kon maken. Ik stond samen met twee be-
stuursleden van oud Apeldoorn. 
  
De eerste waar we enkele minuten mee hebben gesproken was Koningin Beatrix. Dit 
is toch een bijzondere belevenis. Het zal denk ik niet gauw weer voor komen dat je 
een gesprek heb met de Koningin. Daarna hebben we ongeveer 15 tot 20 minuten 
gesproken met Maurits, de oudste zoon van Margriet en Pieter. Dit was een leuk ge-
sprek over allerlei dingen, van Koninginnedag tot over waar we woonden en wat voor 
buurt we vertegenwoordigden, enz. Het laatste hebben we ongeveer 20 minuten ge-
sproken met Willem Alexander. In de eerste plaats hebben we gesproken over de dag 
zelf en wat er de week erna allemaal is gebeurd. Zoals de bezoeken brengen aan de 
gewonden en aan de nabestaanden. We hebben ook verteld dat daar de Apeldoornse 
bevolking zeer veel waardering voor had. In verband met de verwerking, maar hij gaf 
zelf ook aan dat dit ook voor hun zelf ook van groot belang was en is. Dit wordt nog 
wel eens vergeten. Verder hebben over vele dingen gesproken zoals: verkeersrege-
laars, het vrijwilligerswerk, enz. Ik heb nog gezien dat Hein Wijngaards een hele tijd 
heeft gesproken met Mabel. Waarover zij hebben gesproken dat weet ik niet. Verder 
weet ik ook niet wie hij verder heeft gesproken en ik weet ook niet wie Helma heeft 
gesproken. Misschien dat ze zelf daar nog een keer over schrijven. Het was een heel 
ontspannende ontmoeting ,daar merkte je weinig dat ze van de Koninklijke familie 
zijn. Ik ben blij dat ik dit heb mee mogen maken. Er is nog niets bekend of er nog 
een keer een defilé komt of zo iets. Het feit is dat er nog cadeaus liggen die op 30 
april gegeven zouden worden. We zullen dus af moeten wachten of er wat gaat ge-
beuren en zo ja wanneer en hoe? 
 
Als u deze Ratelaar uitkomt, zijn de meeste vakanties weer achter de rug. Ik hoop 
dat u een goede vakantie heeft gehad. (ik heb zelf pas de laatste twee weken van 
september vakantie). Maar het leven gaat weer, de scholen zijn weer begonnen, het 
verenigingsleven is weer begonnen. Dus allemaal weer in een normaal ritme. 
 
Als u een keer wat wil vragen of iets heeft voor het bestuur van de Buurtbelangen, 
bel of mail dan even, wanneer we vergaderen en hoe laat. De volgende vergadering 
is 10 september aanvang 20.00 uur. We willen de komende periode eens bekijken 
waarom we maar ongeveer 200 leden hebben, wat we hier aan kunnen en willen 
doen.  
 
Wilt u lid worden, meld u aan. Zijn er nog mensen die tijd over hebben of wat tijd 
willen vrij maken en zijn nog veel vrijwilligers nodig, niet alleen bij de Buurtbelangen. 
Help ons, vele handen maken veel en licht werk. 
 
Tijdelijk voorzitter. 
Joop Achterkamp 
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Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’Dorpshuisvereniging ‘Ons Huus’   

Beste buurtbewoners, 
De vakantietijd is voor velen van ons weer aangebroken. Lekker weer en zwoele avonden, maar op 
het platteland altijd staat altijd wel wat wind. Dus maar lekker achter het huis zitten en genieten 
van het uitzicht. Totdat we ons weer bedenken dat we nog van alles moeten gaan doen. Dat is va-
kantie vieren op het platteland. 
 
Wij hadden dit jaar al vroeg vakantie. Dat komt omdat de juli maand op het werk altijd erg druk 
is. We zijn een week naar Drenthe geweest. Een beetje fietsen, naar het zwembad en de speeltuin, 
zo hebben we ons goed vermaakt. Drenthe is een mooie provincie. Een weids platteland met ge-
zellige dorpjes. Het gebied is bijna net zo mooi als onze eigen streek. 
 
Thuis weet je de meeste mooie plekken wel te vinden. Daar heb je geen gids voor nodig. Maar als 
je dan in een vreemde omgeving als Drenthe zit, dan ga je meteen op zoek naar bezienswaardig-
heden. En dan valt direct een verschil op met onze omgeving. In Drenthe zijn alle toeristische 
plekken goed aangegeven en is er veel foldermateriaal beschikbaar. Drenthe is erg gericht op de 
recreatieve sector. 
 
Volgens mij is bij ons zeker zoveel moois te zien als in Drenthe. Denk alleen maar aan het Apel-
doorns Kanaal en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Maar ook oude ambachten die nog 
steeds door een aantal bewoners worden uitgevoerd zijn een toeristische trekpleister op zich. Daar 
zouden veel mensen van binnen en buiten de buurtschap van kunnen genieten.  
 
Het zou een leuk idee zijn om alle bijzonderheden in onze streek te verzamelen en deze op centra-
le plekken beschikbaar te stellen. Op die manier heeft onze buurtschap voor mensen van buiten de 
plaats meer te bieden. Wegwijzers naar en informatieborden bij bezienswaardigheden vergroten de 
toeristische functie van onze streek. Het dorpshuis kan een rol spelen in de toeristische functie van 
onze buurtschap. In het dorpshuis zijn inmiddels kaarten te koop met foto’s uit onze eigen omge-
ving.  
 
In juni vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De ledenvergadering is een moment waarop het 
bestuur van de dorpshuisvereniging haar financiële verantwoording af moet leggen aan haar leden. 
De leden zijn de verenigingen die in veel gevallen zijn gehuisvest in het dorpshuis. Iedere vereni-
ging kan één of meer afgevaardigden naar de ledenvergadering sturen. Op die manier heeft iedere 
vereniging zeggenschap in het beleid van het dorpshuis. 
 
In opzet is dit een doeltreffend systeem, waarbij er veel inspraak is in het reilen en zeilen van het 
dorpshuis. Helaas maken niet alle verenigingen gebruik van deze mogelijkheid om hun stem uit te 
brengen tijdens de ledenvergadering. Maar de laatste keer waren wij tevreden over de opkomst.  
 
Om meer inspraak en ideeën vanuit andere verenigingen in de dorpshuisvereniging te krijgen, is 
besloten om ieder kwartaal een ledenvergadering te organiseren, waarin vooraf bepaalde onder-
werpen aan de orde komen. De eerste keer zal plaats vinden in september. Eén van de onderwer-
pen die aan de orde komt is sport en jeugd in de buurtschap.  
 
Onderwerpen hoeven dus niet alleen maar betrekking te hebben op het dorpshuis, maar het 
dorpshuis kan wel partij zijn in deze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het project Kippenhok, waarin 
het dorpshuis een ontmoetingsplek is voor de jeugd uit de buurt. Maar zo kunnen een veelheid van 
onderwerpen aan de orde komen die in het belang zijn van de leefbaarheid van de buurtschap.  
 
Namens de dorpshuisvereniging, 
Richard Smallegoor, voorzitter 
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Sterrit Beemte-Broekland  

Zondag 14 juni was het weer zo ver, de jaarlijks terugkerende sterrit van de buurt belangen 
vereniging.  
De weersverwachtingen waren niet zo goed voor die dag. De voorspelling was regen.  
Ja, wat zullen we doen zeiden we tijdens het ontbijt.  
Laten we ons maar niet bang laten maken door slechtweersvoorspellingen.  
Dus zijn we rond 10 uur de route nog een keer gaan verkennen of alles er nog was wat we no-
dig hadden voor de vragen.  
Tegelijk hebben we de bordjes geplaatst met de vragen met en zonder trucjes voor de volwas-
senen en de kinderen.  
Maar het begon al behoorlijk te regenen en we dachten: dit wordt niets vanmiddag.  
Om half 1 naar "Ons Huus" gegaan. De regen kwam met emmers uit de lucht.  
Toch melden zich de eerste deelnemers zich al snel aan, gehuld in regenpakken. Dat waren ech-
te bikkels.  
Vol goede moed gingen de eerste groepen de fiets op, terwijl het behoorlijk regende.  
Dit jaar waren er toch meer die de sterrit met de auto deden om een beetje droog te blijven.  
De rit kan zowel met de fiets als met de auto gereden worden.  
Onderweg bij de controlepost kreeg iedereen een beker fris en snoep en er moest een spel ge-
daan worden: het gewicht raden van een zak met stenen.  
Inmiddels was het droog geworden, gelukkig en ging de regenkleding weer uit.  
De route werd weer vervolgd om weer leuke vragen op te lossen en pinguïns te zoeken.  
Terug gekomen bij het dorpshuis hadden Jan en Mini (beheerders echtpaar) het terras klaar om 
de vermoeide fietsers en autorijders te verwennen met een broodje kroket of frikadel en een 
lekker drankje gaat er dan ook wel in.  
Ondanks het slechte weer hebben toch nog meer dan 50 personen meegedaan geweldig.  
Het is altijd weer leuk als je hoort dat ze overal vandaan komen om in de Beemte een sterrit te 
rijden.  
We hopen dat iedereen genoten heeft van de sterrit en de mooie streek waar ze doorkwamen.  
Deelnemers bedankt voor het meedoen, vrijwilligers die ons geholpen hebben geweldig want al-
leen kun je ook niet alles.  
 
 

Uitslag:  
Volwassenen Kinderen  
1 ste prijs: familie Gerritsen 1 ste prijs: Elisa van Eek  
2 de prijs: Celine Bouwmeester  
2 de prijs: familie Bouwmeester 3 de prijs: Romario 
van Eek  
Uiteindelijk ging iedereen met een prijsje naar huis, dat 
is altijd leuk. 
 
Misschien tot volgend jaar, Gerrit en Mini.  
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Het KippenhokHet KippenhokHet Kippenhok   

Beste kippen en ouders, 
 
Na een feestelijke BBQ en disco heeft Het Kippenhok haar eerste seizoen met een voldaan 
gevoel afgesloten. Het was een fantastische start, zo succesvol dat we het als organisatie  
soms amper konden bijbenen. Gelukkig maar, want we proeven bij de jeugd, ouders, vrijwil-
ligers en jeugdopbouwwerker Nienke veel enthousiasme en plezier.  
Vanaf 1 september (dus niet 25 augustus, zoals eerder vermeld) kan uw kroost weer terecht 
in Het Kippenhok! 
 
Onze jongere kippen 

Op dinsdag en donderdag, van 15.15 uur tot 17.00 uur worden de deuren weer geopend 
voor de kinderen van groep 6 t/m 8. Om te beantwoorden aan het enthousiasme van de jon-
gere groepen gaan we een aantal bijzondere kuikentjesactiviteiten speciaal voor groep 3,4 en 
5 organiseren! 
 
Onze oudere kippen 

Op vrijdagavond zijn de jongeren die op de middelbare school zitten vanaf 19.00 uur tot 
21.00 uur van harte welkom. Het oude tijdstip van 19.30 – 22.00 uur vervalt, om het niet te 
laat te maken voor de brugklassers. 
Eens per maand zorgen we voor een thema-avond met onderwerpen die met name aanspre-
kend zijn voor de oudere jongeren (2e klas en hoger). 
 
Vernieuwd beleid achter de activiteiten! 

In het nieuwe jaarprogramma willen we zorgen voor meer bijzondere activiteiten, waarin we 
samenwerking zoeken met Ons Huus, de scholen en de Wilhelminakerk. We trachten deze 
zodanig af te stemmen met hun programma, zodat het voor de kinderen niet te druk wordt. 
Daarnaast streven we naar meer voorlichting en uitwisseling over Het Kippenhok en haar ac-
tiviteiten voor ouders en buurt. We zorgen met een aantal bijzondere manieren ervoor om  
Het Kippenhok meer bekendheid in Wenum Wiesel te geven.  
In het inloopprogramma op dinsdag, donderdag en vrijdag zorgen we voor meer vernieuwing 
in uitdagende activiteiten, die worden afgewisseld met kletsmomenten en vrij spelen. De ac-
tiviteiten blijven een middel om aandacht te hebben voor de kinderen en de kinderen voor 
elkaar.  
 
Houd de nieuwsbrief in de gaten. 

Direct na de vakantie krijgen de kinderen op school van Nienke een nieuwsbrief. De jongeren 
die bij ons bekend zijn, ontvangen de nieuwsbrief in hun brievenbus of per e-mail. Mocht u 
de nieuwsbrief ook willen ontvangen? Neemt u dan contact op met Nienke via e-mail: nien-
ke-joker@deherberg-apeldoorn.nl. 
 

Graag tot ziens! 
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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 roekland  
   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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Terras, Minicamping en workshop op  

fietsafstand(1)fietsafstand(1)fietsafstand(1)   

 
 
Een leuk minifietstochtje richting vliegveld Teuge naar Theeschenkerij en mini-
camping  
’t Oegenbos’ waar bovendien nog leuke workshops gegeven worden. “ 
Een tochtje van 3,5 km heen en 3,5 km terug. Fiets naar De Vecht, bij De Groot 
rechtsaf de Lochemsestraat in en bij Uenk linksaf De Zandenalee in. 
Op nummer 8 langs het bedrijf van Erik Veldwijk fietsen  en je bent bij ’t Oegen-
bos. 
In het boek over Teuge heet het hier Oegenbos, maar volgens enkele omwonen-
den is dat een typefout en moet het zijn: Oelenbos. Wie het weet mag het zeg-
gen! 
 
Erik Veldwijk handelde tot de MKZ  in kalveren. Daarna startte hij een eigen on-
derneming in de bouw. Het terrein voor de kalveren werd niet meer gebruikt. In 
2008 besloten hij en zijn vriendin Anja Sauermann om op het vrijgekomen terrein 
een minicamping en theeschenkerij te beginnen, wat zo’n 5 maanden geleden re-
sulteerde in de daadwerkelijke opening van ’t Oegenbos. Sindsdien runt Anja de 
theeschenkerij en de minicamping en zorgt voor de hapjes en drankjes tijdens de 
workshops. 
De workshops worden gegeven door Ineke Nieubuur. Zij maakte droogbloemkran-
sen en haar hobby groeide uit in 1998 met de start van het bedrijf Lavanda deco-
raties.  
Na een allergie werden de droogbloemen opgegeven en ontwikkelden zich allerlei 
tuin- en woondecoraties van diverse materialen. 
 
De theeschenkerij heeft een prachtig terras, gezellig gemaakt met de o.a. diverse 
decoraties die ook bij de workshops te zien zijn. Je kunt er gezellig na een fiets-
tochtje zowel warme als koude dranken drinken; er zijn kleine hapjes zoals een 

pistoletje, tosti’s of 
soep. Soms is er door 
Anja zelfgemaakt ge-
bak uit de Duitse keu-
ken. En dat is smullen! 
Het terras heeft het 
zich op de parachute-
springers, maar ligt 
tevens ook beschut. 
Hetzelfde geldt voor 
de campingplaatsen. 
Een gedeelte voor 4 
plaatsen is echt ge-
richt op het vliegveld, 
een 2e gedeelte van 6 
plaatsen en het grote 
gedeelte van 15 plaat-

sen ligt beschut. Het gloednieuwe sanitair gebouw heeft vloerverwarming en bui-
ten de douches en toiletten nog een douchegelegenheid met toilet voor minder 
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Terras, Minicamping en workshop op  

fietsafstand(2)fietsafstand(2)fietsafstand(2)   

validen en een extra babyruimte. 
Bij drukte kan Anja gebruikmaken van oproepkrachten uit de buurt (leuk vakantie-
werk of bijbaantje). 
Tarieven minicamping: tent, caravan of camper € 8,- per nacht, volwassenen € 4,- 
per nacht. Een klein tentje € 6,- per nacht. Gebruik wasmachine of droger € 2,50 per 
keer. Stroom, douchen, internetten (met eigen laptop) opladen elektrische fiets: 
gratis. 
De openingstijden van de theeschenkerij zijn maandag t/m zondag van 10.00-18.00 
uur, maar bij slecht weer kan met gesloten zijn en bij goed weer langer open. Bel 
voor de zekerheid naar 055 3231555 of 06 57333303. 
 
De workshops zijn zeer divers; er wordt gewerkt met bloemen, mos en twijgen. 
Maar ook beeldjes (volgens mij van textielklei), mozaïek, schilderen met servetjes 
op houten voorwerpen. Er zijn ook workshops gericht op Pasen of Kerst. 
Eigenlijk is alles in overleg mogelijk. De prijzen zijn vanaf € 17,50. Afhankelijk wat je 
wil: zonder hapje, met hapje, koffie en gebak, met soep,broodjes enz. 
Een complete workshop met soep of broodje kost € 27,50. 
 
Om echt een beeld te krijgen van alle mogelijkheden: 
 kijk op 
www.lavanda-decoraties.nl of www.oegenbos.nl  
of bel naar 
‘t Oegenbos 055 3231555 of 06 57333303  , e-mail info@oegenbos.nl  
Lavanda Decoraties 055 5223913 of 06 45630372  , e-mail lavanda@planet.nl  
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MBDW toernooi 2009 

 
Zondag 28 juni 2009 was het al weer de 
27e keer dat het MBDW toernooi van start 
ging met in totaal 54 teams verdeeld over 
jeugd en senioren. Het was weer een gezel-
lig boel op de Beemte en het weer werkte 
ook uitstekend mee. Bij het opbouwen op 
zaterdag was het broeierig warm maar het 
bleef lekker droog. De zondag begon met 
een prachtig zonnetje. In de loop van de 
dag werd het wel wat meer bewolkt maar 
het bleef flink warm en droog. Dat maakt 
zo’n dag extra leuk en gezellig. 
 
Sportief ging het er fanatiek aan toe. In de 
prestatie klasse (12 teams) waren de verrassingen niet van de lucht. De finalisten 
van vorig jaar, Foetsie en De Enige Echte, kwamen elkaar aan het eind van de 
dag weer tegen. Echter nu in de wedstrijd om de zevende en achtste plaats. Ook 
OKB, al jaren lang finalist, lukte het niet zich voor de kruisfinales te plaatsen. We 
zagen teams om de eerste plaatsen strijden die al wel jaren meedoen maar niet 
om de hoogste plaatsen. Een leuke ontwikkeling. De eerste plek ging naar een 
nieuw team, Jong Oranje, met allemaal jeugdige spelers van Alterno. De Torpe-
do’s, al jaren lang deelnemer en boven in meedraaiend, kon het niet bolwerken 
tegen het jeugdige geweld. De derde plaats ging naar De Uitblinkers 1 (met een 
basis van DIO Beemte Heren 1). Zij waren Bon Bon Blok 1, een van de afvaardi-
gingen van Blok EVC uit Vaassen, net de baas. 
 

Bij de recreanten klasse (28 teams) is 
het altijd minder voorspelbaar wie zich 
voor de kruisfinales plaatsen. Dit keer 
ging de finale tussen “Hij, Zij en Wij” 
en ArieBomBari. Dit laatste team had 
het dit jaar serieus aangepakt en een 
paar talentvolle ‘dames gecontrac-
teerd’. Op voorhand hadden ze al aan-
gekondigd dat ze voor het kampioen-
schap gingen. En dat hebben ze waar-
gemaakt. Om de derde en vierde plaats 
ging het tussen TTT en “Wij Wel”. Bei-
de teams waren nog niet eerder zo 
hoog geëindigd. “Wij Wel” was uitein-
delijk de sterkste en ging met de beker 
voor de derde plaats naar huis. De 

complete uitslag is terug te vinden om onze website: http://mbdw.diobeemte.nl. 
 
Een mooie trend die wij zien is dat er steeds meer jonge teams bij komen. Jeugd 
die al bij de 7 t/m 12 jaar en 13 t/m 16 jaar meededen en nu bij de senioren in-
schrijven. Zo zijn “The Young Ones” nu echt de Young ones en hebben de ‘oudjes’ 
van de Oude Wezeveldseweg zich dit jaar als “The Old Ones” ingeschreven. Als 
organisatie hopen we dat dit zich in de komende jaren doorzet. De ‘oudjes’ die 
blijven komen maar toch en sterke verjonging van het toernooi. Wij willen graag 

Het sportpark Beemte. 

Een aantal teams in actie. 
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MBDW toernooi 2009 

groeien in het aantal deelnemers. Terug naar te topjaren van 70-75 teams of 
meer. Dus vertel het rond wat voor gezellig en leuk toernooi dit is met altijd goed 
weer (meteen afkloppen) en help ons om nog meer teams op de laatste zondag in 
Juni op het sportveld van de Beemte te zien. 
 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst zeggen ze altijd. Wat dat betreft zitten we 
dan wel goed. Want bij de jeugd 13 t/m 16 jaar hadden we 8 teams dit jaar. Zij 
konden zich uitleven op een beach- en grasveld, 3 tegen 3. Er werd flink gestreden 
en al snel werden de favorieten voor de finale duidelijk. Die ging tussen “Nog niet 
bekend 1” (allemaal jongens van Blok EVC) tegen “de Cocktail” allemaal meiden. 
In de poule was “Nog niet bekend 1” net te sterk en ook in de finale konden de 
Cocktails het net niet redden. Op de derde plaats eindigden de Krommehoekjes. 
 
Bij de 7 t/m 12 jarigen hadden we in eerste instantie niet zoveel aanmeldingen (15 
stuks). Gelukkig kwamen er daar op de dag zelf nog de nodige bij zodat we 4 
teams van 6 op de been konden brengen. Team Blauw werd hier de winnaar voor 
Oranje, Rood en Wit. Voor al deze spelertjes 
hadden we een leuk aandenken. 
 
Naast de sportieve prestaties blijft onze slogan 
tellen, Meedoen Belangrijker Dan Winnen. We 
doen er dan ook alles aan om niet alleen te 
zorgen dat er lekker gevolleybald kan worden 
maar ook dat het gezellig is om er bij te zijn. 
Daarom proberen we het zo leuk mogelijk in te 
richten en hebben we natuurlijk de BBQ aan 
het einde. Steeds meer teams maken van de 
mogelijkheid gebruik en dat vinden we hart-
stikke leuk. Overweeg het ook eens voor het 
komende jaar. 
 
Als je zo’n hele dag op en over het sportveld loopt dat krijgen we veel positieve re-
acties en complimentjes. Dat is goed om te horen maar ook de zaken die beter 
kunnen of ideeën en suggesties zijn altijd welkom. We zijn altijd op zoek om ons te 
verbeteren. Mocht er iets zijn wat je kwijt wilt aan ons dan kun je ons altijd mailen 
(mbdw@diobeemte.nl). 
Wij hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij en willen jullie graag allemaal 
weer terug zien op het 28e MBDW toernooi in 2010. Zet het vast in je kalender, de 
laatste zondag in Juni, 27-6-2010. 
 
Tot dan. 
 
Jos van der Gouw 
Organisatie MBDW Toernooi 
 
 
Website:    http://mbdw.diobeemte.nl 
email:               mbdw@diobeemte.nl 

Verzorging van de inwendige mens 
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Oude krantenknipsels(1)Oude krantenknipsels(1)Oude krantenknipsels(1)   

1965 

Overgenomen uit het archief van 
Hendrik Peppelenbos 
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“Ons Huus” tot leven gewekt   

 
Hartje zomer, het terras uitgerold, vers huisgemaakt ijs en niet te vergeten an-
sichtkaarten van Beemte te koop. Het Dorpshuus is weer tot leven gewekt. Ver-
antwoordelijk voor deze metamorfose zijn Jan en Mini Steenbergen. Sinds 1 sep-
tember 2008 drijven zij met veel enthousiasme en elan het dorpshuis van Beem-
te Broekland.  
Nadat Jan Steenbergen in een sneltreinvaart zijn leven beschrijft kan ik, als hij 
even stil valt, mijn eerste vraag op hem afvuren. Hoe bevalt het je in Beemte? 
Jan vertelt dat hij eerst voorzichtig voor een jaartje heeft getekend. Alhoewel hij 
op z’n veertiende al suikerspinnen verkocht onder de oude eiken bij het Dorps-
huus, is het na een leven in de stad, toch even proeven of het platteland wel be-
valt. En…. het is Jan en Mini zeer goed 
bevallen. Ze hebben voor vijf jaar bij-
getekend en ze zijn vast van plan het 
Dorpshuus de eerst komende jaren te 
laten bruisen. 
Jan heeft daar ervaring mee. Verzorg-
de hij op z’n veertiende suikerspinnen, 
op z’n achttiende ging hij kermissen 
organiseren, deed er nog vervolgens 
nog een paar horecagelegenheden bij 
en legde zich toe op het organiseren 
van evenementen. Afgelopen jaar heeft 
hij zijn talent in Beemte Broekland al 
laten gelden zoals bij het Piratenfeest, 
de verkiezing van de eerste cowboy van Beemte Broekland en de Hollandse 
avond. Het is slechts een begin vertelt Jan. Hij heeft nog vele plannen. Zo heeft 
hij nog zeker 1500 films waaronder “Winden waaien om de rotsen” (ik heb daar 
nog nooit van gehoord, maar dat blijkt een gebrek aan mijn opvoeding) Jan 
heeft de filmzaal al ingericht en vertelt trots dat Beemte Broekland dus ook de 
beschikking heeft over een eigen bioscoop, waar op verzoek films kunnen wor-
den vertoond (vanaf 20 personen en voor maar € 5,- per persoon inclusief een 
hapje). 
Ondanks dat Jan de zestig jaar nog net niet heeft aangetikt bruist hij van de 
energie en kan hij nauwelijks wachten tot het volgende feestje of partijtje zich 
aandient. Hij geniet van zijn Huus en van Beemte Broekland. Vanwege zijn hecti-
sche leven kon hij nooit huisdieren houden. In Beemte heeft hij zich genesteld 
en eerst een volière gebouwd, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling 
ging. Nu kan hij uren voor z’n volière zitten, kijken naar z’n vogels en broeden 
op plannen om Beemte weer op de kaart te zetten. Dat laatste is hem gelukt. Na 
vele vragen van toeristen of Beemte geen ansichtkaartje had, heeft Jan de koe 
bij de horens gevat, heeft een fotograaf op pad gestuurd en 5000 ansichtkaarten 
laten drukken. Een groot deel van die 5000 zijn de deur al uitgevlogen. Op de 
volgende 5000 ansichten zullen weer nieuwe plaatjes van Beemte staan en dus.. 
wordt de kaart een collectors item, voorspelt hij. 
Ik sla mijn blocnote dicht. Ik heb al te veel stof tot schrijven en moet gaan stre-
pen. We nemen hartelijk afscheid en ik ben enthousiast over “Ons Huus”. Ik ga 
er zeker eten en wil ook wel eens zo’n oude film zien.  

 
M. Kuiper  



De Ratelaar - September 2009 - Pagina 26 
 

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 krantenknipsels(2)Oude krantenknipsels(2)Oude krantenknipsels(2)   

Overgenomen uit het archief van 
Hendrik Peppelenbos 

 
 
 
 
De eerste steen gelegd in 1965 
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Bosbeez’n plukk’n, wie hef ut vrogger niet ‘e daôn. 
In de grote vekansie met ut hele gezin dur op uut 
‘s Maargens vrog eers bie de dreugisterieje an umme un paksien kauwgom te 
koop’n van un stuver. Vieve zaat’n, dur in dus dat kwam mooi uut. 
Ie’j moss’n dur welde hele dag met doen, goed kauw’n, dan at ie’j ok gien beez’n, 
daôr gunk ut umme. 
Opslag veur de wienter, bosbeez’n ko’j niet buut’n, die heur’n bie de huusapeteek. 
As wie’j vrogger wat veule naôr ’t huussien op de dêele moss’n, kreege wie’j ‘s aô-
vends un kôppien beez’n, dan wa’j dur zo weer deur. 
Hier dach ik an toen ik de penne pakk’n umme un stuksien te schriev’n veur de ,,
Ratelaar”. 
Un veurval uut mien schooltied waôr ik deur de jaôr’n heer vaake an terugge ‘e 
dach hebbe. 
’t Is waôrgebeurd, dus nogal pesoonluk. 
Ik hebbe ut altied al is op will’n schriev’n, za’k ut doen, zak ut laöt’n.Ik heb de pen-
ne toch op ‘e pak en ut in mien eig’n plat in dichvörm op pepier ‘e zet, en vertrouw 
ik ut de Ratelaar toe. Met die gedachte dat ok in dit verhaaltien un boodschap zit, 
die a’j jong bint meestal niet begriep (of niet begriep’n wilt) en a’j later de heure 
gries krieg ku’j dur over schriev’n. Ik heb ut `e nuump: 

Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

,, ‘t Bosbeez`n vrowgien “ 
 
In un huussien met vervall’n luuk’n 
Woonde jaôr’n terugge 
Verschool’n achter boom’n en struuk’n 
’t vrouwgien met de kromme rugge. 
 
Un heele preuze katt’n 
Had ze umme de deure loop’n 
Die, as ze ’s aôvends slaôp’n gung 
Bie eur achter op ’t berre kroop’n. 
 
En as daôr gien plaatsien meer was 
Dan mar achter op ’t berreschap 
Ok tuss’n weck en inmaakglas 
Lag ’t katt’n spul op eur gemak. 
 
As wie’j dur langs kwaam’n 
En weez’n naôr de appelboom’n 
Tikk’n ze metene teeg’n de raam’n 
Ha’j ’t lef niet um dur bie te koom’n. 
 
Altied in de zelfde kleere 
In un lange zwatte rok 
Liep ze umme eur huussien heer 
Met un dikke kromme stok. 
 
An de muure hing un kougien 
Mar of dur ’n veugeltien in zat 
Wis allenug ’t olde vrouwgien 
Want ie’j kwaam’n niet bie eur op ’t pad. 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

 
Ze liep un bitjen mank en stram. 
En waar’n  dur bange veur   
Want as ze ons is teeg’n kwam 
Gunge wie’j dur rap vandeur. 
 
Ik gunge met va op de melkwaag’n 
Melk riej’n naôr ,,Gelria” heer 
Toen wie’j ’s maargens ’t olde vrouwgien zaag’n 
Zwaaj’n ze driftug met eur stok hen en weer. 
 
Op dat moment was ik niet zo blieje 
Toen ze an mien vader vraôg’n 
Kan ik met naôr Niers’n riej’n 
Bie oe op de melkwaag’n. 
 
Ik kan niet meer zo veere loop’n 
Mar mien nog wel bukk’n 
Bosbeez’n bint duur a’k ze mot koop’n 
Ik wol ze zelf gaôn plukk’n. 
 
Va hef eur op de waag’n `e zet 
Zè, en as ik straks op huus an bunne 
Wi ’j’zeker vanaôvend ok met mien met 
Hoe koom ie ’j’ anders weerumme. 
 
Met un umslagdoek, lekker waarm 
Zat ze toen naôs mien. 
Met de emmer an de aarm 
Ik durv’n haôs niet uut ziet te zien. 
 
Ik schoove mar is wat met un busse 
Wisse met mien holding gien raôd. 
En dache, va ik haôpe 
Da’j mien maarg’n vrog mar slaôp’n laôt. 
 
Gien enkel woord word’n dur `e zeg 
Ieder had zo zien gedach’n 
Tot dat ze bie de ,,motkètel”zei 
Zo: zol ik hier vanaôvend weer op oe wach’n. 
 
’s Aôvends kwam ze bliej terugge 
En de emmer vol met beez’n 
Umme met de stok en un kromme rugge 
Weer bie eur katt’n te weez’n. 
 
Iets wa’j nooit heb op `e schreef’n 
Zo as dit veurval uut vervloog’n tied. 
En wat oe altied is bie `e bleev’n 
Hebbe wie’j dat allemaôle niet. 
                                                Aôrnd. 
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Voor de jeugdVoor de jeugdVoor de jeugd   

1) Nat raadsel 
Wat word natter en natter des te  meer het droogt ?  
 
2) Vreemd 
Je gooit de buitenkant weg en je kookt/braad de binnenkant. Dan 
eet je de buitenkant en gooi je de binnenkant weg. Wat heb je ge-
geten ? 
 
3) Wereldwijd 
Wat gaat de hele wereld rond maar blijft altijd in een hoekje ? 
 
4) Licht, zwaar ? 
Gooi mij over het hoogste gebouw en ik zal niet breken. Maar leg 
mij in de oceaan en dit gebeurt wel. Wat ben ik ?  
 
5) Vreemd raadsel 
Ik ging de bossen in en kreeg het. Ik ging zitten op de grond om 
het te zoeken. Ik nam het mee naar huis omdat ik het niet kon vin-
den. Wat is het ? 
 
6) Gewicht 
Ik ben gewichtsloos maar je kunt me zien. Duw mij in een emmer 
en ik zal hem lichter maken. Wat ben ik ? 
 
7) Wie wil het ? 
Wie het maakt verteld het niet. Wie het neemt weet het niet. Wie 
het weet hoeft het niet. Wat is het ? 
 
8) Kan dit ? 
Wat gaat er omhoog en nooit meer omlaag ? 
 

 

                                                                                  Oplossingen achterin De Ratelaar. 
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Zijactief de Vecht 

 
 
Na de zomerperiode willen we ons weer melden! 
De activiteiten die we in de zomerperiode hebben gehad zijn goed verlopen en 
er was voldoende belangstelling. Ook over het weer hadden we niet te klagen. 
Als u het leuk vind om het verslag te lezen van de verschillende uitstapjes en 
de foto`s te bekijken kunt u terecht op de website van Plaatselijk Belang  
www.de-vecht.nl  klik op Zijactief 
(De stadswandeling door Zutphen moet nog komen, wanneer ik dit schrijf).  

 
Onze eerste ledenavond na het zomerreces is op woensdag 16 september. 
Het onderwerp is “de Bloedbank”. 
Mevr. Els Roerink van de bloedbank Sanquin uit Deventer houdt een presenta-
tie over de bloedbank en alles wat met bloed heeft te maken. 
 
Van donor tot ontvanger. 
De weg van bloed tot geneesmiddel begint bij de donor.  
De bloedvoorziening neemt binnen de gezondheidszorg een bijzondere plaats 
in.  
Bloed is een rijke bron van componenten die essentieel zijn voor het leven.  
Zowel bloedcellen als vele belangrijke eiwitten uit bloed kunnen dienen als ge-
neesmiddel en worden toegepast bij een groot aantal vaak levensbedreigende 
ziekten en ingrepen. 
Els kan uw eventuele vragen beantwoorden. 
Het lijkt een boeiende avond te worden 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. 
 
De avond van oktober valt al vroeg in de maand ( ik weet niet of u dan de vol-
gende Ratelaar al heeft ontvangen), en wil ik dus hier al noemen. Woensdag 7 
oktober verzorgt Mevr. v.d. Berg uit Twello met twee assistenten een beauty-
avond. 
Zelfde tijd en locatie.  
 
Achter de schermen wordt er al druk gewerkt, plannen gemaakt en ideeën be-
sproken voor ons 70 jarig jubileum in november. 
Ik ga er nog niks van verklappen, maar wel zijn we blij dat er een paar en-
thousiaste dames ons komen helpen om al de plannen uit te voeren. 
Tot ziens op één van onze avonden. 
 
Namens bestuur Zijactief. 
     Groetjes Janny. 
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Oplossingen raadselsOplossingen raadselsOplossingen raadsels   

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 

1)  Een handdoek  
2)  Een kip 
3)  Een postzegel 
4)  Een tissue 
5)  Een splinter 
6)  Een gat 
7)  Vals geld 
8)  Je leeftijd 
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Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   

Dinsdag 22 september om 8 uur ‘s avonds 
begint de nieuwe klaverjascompetitie in 
het dorpshuis “Ons Huus”.  
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, 
ook minder ervaren spelers worden met 
plezier ingewijd in de “geheimen” van dit 
spel.  
 
Geeft u op bij W. Bomhof, zie de colofon, voor 
het nieuwe seizoen.                 
 
Tot ziens op dinsdag 22 september 2009 
voor het seizoen 2009 / 2010. 
                           
Groetjes de klaverjassers 
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Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”   

 
Openingstijden: maandag                             vanaf 18.00 uur 
                        dinsdag                               vanaf 14.00 uur 
                        woensdag t/m zaterdag               vanaf 11.00 uur 
                        zondag                                vanaf 13.00 uur 
 
Weekagenda. 
Maandag   (tot en met donderdag) volleyballen: 18.00-22.30 uur 
                Poolbiljarten                                     21.00        uur 
Dinsdag     Jeugdhonk vanaf 10 jaar                   15.15-17.00 uur 
                Klaverjassen, elke 14 dagen              20.00 uur 
                Ouderensoos, 1e dinsdag van de maand     14.30-16.30 uur 
Woensdag Damesgym                                        19.30 uur 
Donderdag Jeugdhonk vanaf 10 jaar                   15.15-17.00 uur 
Vrijdag      Jeugdhonk vanaf 13 jaar                   19.00-21.30 uur 
 
 
Recept van Ons Huus: Nasi goreng met garnalen. 
 
Hoofdgerecht voor 4 personen, kooktijd 25 minuten 
 
Ingrediënten:                                               
400 gr gele rijst                                           250 gr wortels in kleine blokjes     
3 eetlepels olie                                             250 gr spitskool 
2 fijngehakte teentjes knoflook                     theelepeltje gemalen komijn         
1 fijngehakte rode peper                               100 gr garnalen 
250 gr prei in dunne plakjes                         3 eetlepels zoete ketjap 
                                                                  beetje sambal 
 
Kook de rijst en laat deze afkoelen. Fruit de knoflook en de rode peper zachtjes in een wok met hete 
olie. Schep de groente en komijn erdoor en roerbak het geheel in 6 minuten gaar.  
Voeg beetje bij beetje de rijst en garnalen toe. Roerbak tot de rijst goed heet is. 
Breng op smaak met ketjap en wat sambal. 
Tip: je kunt het eventueel serveren met rolletjes ham, saté, komkommers en kroepoek. 
Eet smakelijk! 
 
 

Bericht van Jan & Mini 
“Wat gaat het allemaal snel. We zijn inmiddels al weer een jaar gevestigd in het dorpshuis en in dit 
jaar hebben we al heel wat meegemaakt! We zijn zeer tevreden. 
Ook voor het komende winterseizoen zijn we met een uitgebreid programma bezig; dat zullen we 
vermelden in de Ratelaar van oktober. 
Er bestaat de mogelijkheid om onze bioscoop af te huren. Minimaal 15 personen, film naar wens, 2 
drankjes en een hapje voor € 5,- per persoon.  
Een idee voor kinderfeestjes of een familieparty. 
U zult het vast al wel gehoord hebben dat hij er is: een heuse Beemter ansichtkaart met 5 leuke 
beelden uit de Beemte en de tekst Groeten uit de Beemte! 
De ansichtkaarten zijn verkrijgbaar in Ons Huus. 
Tot ziens in het dorpshuis!  


