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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. W. Bouwmeester 
Veenhuizerweg 57, 3721CW Apeldoorn 
Tel.: 055-3660287 
E-mail: w.bouwmeester@vodafonevast.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. Koenen 
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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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: 14055 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 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 

Agenda 2010  

21 mei 2010 50 plus reis BBvBB 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 
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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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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   
 
Beste lezers, 
 
Het voorjaar is begonnen en de klok is weer een uurtje vooruit gegaan. Om me heen zie ik al veel 
mensen druk in de tuin en de zon komt ook steeds vaker te voorschijn. Ook wij als redactie hebben 
niet stil gezeten en zijn weer aan de slag gegaan om een mooie, goed gevulde Ratelaar te krijgen. 
 
Misschien is het u opgevallen dat de kwaliteit van de vorige Ratelaar (o.a. de foto’s) minder was dan 
wat u de laatste tijd gewend was. De reden hiervoor was dat onze drukker een storing had in zijn ap-
paratuur. Dit is inmiddels opgelost. 
 
Verderop in deze Ratelaar vindt u nog wat informatie over de 50 plus reis. Bij deze wil ik u er op at-
tenderen dat de datum gewijzigd is. De 50 plus reis is nu op vrijdag 21 mei.  
 
Ook hebben we een ingezonden stuk van een bewoonster uit Beemte Broekland die voor het  
eerst in haar leven de openbare jaarvergadering van de BBVBB bij heeft gewoond. Ik zou zeggen: 
lees haar verhaal en wie weet speelt u volgend jaar ook een spelletje bingo in ons Dorpshuis! 
 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjan van Assen. 
 
 

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 april 2010 aanleveren. 

Uitgave data  

Week 17 

Week 22 

Week 27 

Week 35 

Week 40 

Week 44 

Week 48 

2011 

Week 5 
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BBvBB BBvBB BBvBB Buurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte Broekland   
Op 4 maart jl. werd in het Dorpshuus, de jaarvergadering gehouden van de Buurt en Belan-
genvereniging Beemte-Broekland (BB&BB). 
Onder aanwezigheid van veel leden, gaf de voorzitter, Joop Achterkamp, een overzicht van 
het afgelopen jaar. 
Een jaar waarin het bestuur elke maand bijeenkwam in een goede sfeer en waar diverse on-
derwerpen de revue passeerden. 
Zo was het bestuur nauw betrokken bij het organiseren van Koninginnedag 2009. Een orga-
nisatie die veel tijd en energie kostte, maar door de dramatische wending op die dag, niet 
bracht waar iedereen op gehoopt had. 
De Buurt en Belangenvereniging heeft overleg gehad in diverse commissies, als het vliegveld 
Teuge en de Weteringse Broek. 
Ook volgt ze de ontwikkeling van het Landbouw Ontwikkelings gebied (LOG) op de voet. 
Het bestuur is betrokken bij de discussie over het gebiedsgericht welstandsbeleid buitenge-
bied Noord Oost, wat gekoppeld is aan het nieuwe bestemmingsplan voor Beemte-Broekland-
Woudhuis. 
Verschillende keren is overleg geweest met de gemeente Apeldoorn, over o.a. het te hard 
rijden over de 60 km wegen, sluipverkeer, de afsluiting van het fietspad langs het kanaal. 
Vele dingen waar het bestuur druk mee is en die vragen om meer bestuursleden, zodat nog 
beter de belangen van de buurt uitgedragen kunnen worden. 
Er is deelgenomen aan verenigingsbreed overleg Beemte-Broekland. Het doel daarvan is om  
te komen tot een brede visie op 
grond waarvan de deelnemende 
verenigingen uitvoering kunnen ge-
ven aan hun werk. 
Tijdens de vergadering gaven de 
leden hun akkoord om het tijdelijke 
voorzitterschap van Joop Achter-
kamp, om te zetten in een definitief 
voorzitterschap. Nelly Koenen werd 
herbenoemd voor een jaar en Jan 
Vegter ( Broeklanderweg 82) werd 
als nieuw bestuurslid benoemd voor 
drie jaar . 
Tijdens de vergadering werd af-
scheid genomen van Anton Haf-
kamp. Anton heeft 24 jaar! zijn 
schouders gezet onder vele activi-
teiten van de Buurt en Belangenver-
eniging. In goede en in slechte tij-
den. 
Hij verzorgde het archief, bezorgde 
de Ratelaar op plekken waar de re-
guliere bezorging niet komt. Was de 
drijvende kracht achter de jaarlijkse 
de tuinkeuring. Teveel om op te 
noemen en een voorbeeld! 
Anton blijft nog actief in relatie met 
o.a. de Ratelaar. Hij ontving namens 
de leden en het bestuur een cadeau en zijn vrouw de bloemen. 
Anton heel hartelijk bedankt!! 
De uitslag van de tuinkeuring volgde nog en na de pauze werd deze goedbezochte en gezelli-
ge jaarvergadering met een bingo afgesloten 

Anton neemt het cadeau in ontvangst. 
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50 PLUS REIS  BBvBB    

 

(Reisdatum gewijzigd) 
 
Door enorme drukte bij de busorganisatie`s hebben wij de datum moeten wijzigen. 
De datum van 18 Mei komt hierbij te vervallen. 
De dag voor Pinksteren, vrijdag 21 Mei, is de nieuwe datum geworden. 
We maken er gewoon een derde Pinksterdag van! 
 
De georganiseerde dag ziet er heel erg leuk uit met genoeg afwisseling, humor en 
lekker eten. Wij hebben er al weer zin in, u ook? 
 
In Maart/April komt er iemand bij u aan de deur om te informeren of u weer gezellig 
mee gaat. Neem gerust iemand mee als u liever niet alleen mee gaat. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugde, dus zegt het voort! 
Als u zich voor de eerste keer wilt opgeven, bel dan naar één van de onderstaande 
nummers en wij reserveren een plaatsje voor u in de bus. 
 
Alle gegevens op een rij: 
 
Datum vrijdag 21 Mei 
9.00 uur tijd om in te stappen (dorpshuis “Ons Huus”) 
9.15 uur vertrek 
17.00 uur verwachte thuiskomst 
EHBO  aanwezig 
Kosten leden  42.50 euro 
  niet leden 45.00 euro 
Betalen graag vooraf 
 
Voor opgave of informatie: 
Annet de Haan 055 - 3122314 
Nanda van Welie 055 - 3231759 
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PCBS “Beemte” PCBS “Beemte” PCBS “Beemte”    

  

 

BASISSCHOOL BEEMTE 
 
ACTIE (S)TEUN 

 

       

Beste lezers, 

 

Nog een paar maanden en dan is het zover. Onze school viert dan haar 100-jarig 
bestaan. Om alle festiviteiten te kunnen financieren, hebben we inmiddels een aantal 
acties georganiseerd welke zeer succesvol zijn verlopen. In september hebben onze 
kinderen ‘de longen uit hun lijf(jes) gelopen’ tijdens de sponsorloop en eind december 
hebben heel veel huishoudens in Beemte Broekland kunnen smullen van overheerlijke 
oliebollen en appelflappen. 

 

Om de kas nog wat verder te vullen zullen we begin april van start gaan met de actie 
(s)teun! 

 
(S)teun is een nieuwe manier van fondsenwerving met een zeer hoge opbrengst. U zult 
worden gevraagd een varkentje te wassen (lees: krassen). Het bedrag dat u 
tevoorschijn tovert is uw bijdrage. De bedragen onder de varkentjes (de ‘teuntjes’) 
variëren van €0,50 tot maximaal €2,50. Elk (s)teun boekje met 25 teuntjes levert onze 
school maar liefst €40 op! In ruil voor uw bijdrage ontvangt u een vel met 8 
waardecoupons met aantrekkelijke kortingen op pretparken, hotels, winkels, films, foto 
afdrukken en nog veel meer. Er is voor iedereen wel iets bij. Zo krijgt u iets terug als 
dank voor uw donatie.  
 
Doe dus mee met de actie (s)teun en let op de groene (s)teun boekjes die u binnenkort 
– begin april - aangeboden zullen worden door leerlingen van basischool ‘Beemte’. 
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met een van onderstaande personen. 

 

 

Annette Barmentloo (055-3122234) 

Jet Wijngaards (055-3121401) 

Joke Buitenhuis (055-3122026) 

Ingrid Lieferink (055-3122264) 
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PCBSPCBSPCBS   

Onderwerp:  
Jubileum PCBS Beemte en op zoek naar oud-leerlingen    
                      
 

Datum: 
Apeldoorn  19 maart 2010 

 
Aan alle oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud O.R.- en M.R.-leden van basisschool de Beemte. 
 
In mei 2010, bestaat PCBS Beemte maar liefst 100 jaar! Uiteraard gaan we 
dit vieren! 
 
Werkgroepen 
De Jubileumwerkgroepen zijn druk met de voorbereiding van de reünie, het 
fotoboek, de sponsoracties, de financiën, de huisvesting en catering, de p.r. 
etc.  
 
Reünie, laatste oproep!. 
Om de oud-leerlingen te kunnen uitnodigen voor de reünie van 
zaterdagmiddag 5 juni, hebben we adressen nodig. De reüniecommissie 
heeft al heel veel reacties van oud-leerlingen die zichzelf, of klasgenoten, doorgaven via de 
website.  
Op de website kunt u zien welke namen we al wel en nog niet hebben. Van de rode namen of 
onvermelde namen, hebben we nog géén gegevens. 
Als u een naam en adres weet die nog niet is doorgegeven kunt u deze mailen naar 
100jaar@beemte.apeldoorn-onderwijs.nl of invullen op onderstaand formulier vóór 25 maart. 
 
  
Opgave adressen van ‘Oud Leerlingen’ 
Hierbij geef ik het adres door van oud-leerling ……………………………………………………………………. 

Man / vrouw    ……………………………………………………………………. 
 Eventueel; meisjesnaam:  ……………………………………………………………………. 
Zijn/haar adres is nu:  

Straat     ……………………………………………………………………. 
 Postcode, plaats   ……………………………………………………………………. 
 Telefoonnummer   ……………………………………………………………………. 
Hij/zij is geboren in het jaar    ……………………………………………………………………. 
Hij/zij kwam op school in het jaar  ……………………………………………………………………. 
Hij/zij ging van school af in het jaar   ………………………………………………………… 
Enkele namen van leerlingen die toen in dezelfde klas/groep zaten waren: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enkele namen van leerlingen die toen in andere klassen/groepen zaten waren: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enkele namen van leerkrachten die toen op school les gaven waren: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………            
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De naam van de directeur was toen:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De reüniecommissie bedankt u hartelijk voor uw medewerking. 
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De BleekerijDe BleekerijDe Bleekerij   

D e B leekerij 

 
 

Leuk om bij de open dag van Atelier Lucia in 
Terwolde een aantal Beemter dames tegen te 
komen! 
Ik hoop dat iedereen na het marktje beneden 
wel de workshops boven heeft gevonden. 
Heel blij was ik met de leuke reacties op mijn 
vraag naar wolmerken van oude dekens.  
Ik heb een aantal mooie merken gekregen en 
heb gehoord dat er nog steeds gezocht wordt 
op enkele zolders! Iedereen bedankt! 
Iedereen vroeg zich wel af : wat doe je daar 
nou mee? 
Hier het antwoord: ik ben een poppenhuis 
aan het inrichten met (zo veel mogelijk) spul-
letjes van net voor de oorlog. En van de wol-
merkjes kan je mooi beddenspul en zo van 
maken. 
Kom bij het Rondje Beemte op 7 augustus 
maar eens kijken naar mijn gepruts… 

Op ons 40 jarig huwelijksfeest kregen we van Marianne en Wim Bomhof een boekje met gedichten, 
geschreven door ik dacht een oom: Hermen Bomhof. Het boekje heet ´Van weerskanten vremp´. 
Bijzonder leuk is dat we van de uitgever toestemming hebben gekregen af en toe een gedichtje in 
de Ratelaar te plaatsen. Vanwege de ruimte deze keer een kleintje: 
 
 
 
Basel 
Bie Basel gonk iets mis. 
Eers mos de oal der an 
en noe de andre vis. 
Veur vogels en veur schoapen 
völt doar ok niks te hoapen. 
Un stroom kump hier op an, 
woar niks in lèven kan. 
Gelukkig doet ze wat. 
Ze hold un groot debat. 
 
Uit: Hermen Bomhof, Van weerskanten vremp. Kampen (Ijsselacademie),1987 . 
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Een historisch park, de grootste ommuurde wijngaard van Nederland, een 
bijzondere vaste plantenkwekerij en een aantal LandgoedMarkten. 

 
Een bijzondere plaats dat zeker een bezoek waard is! Wel met de auto, maar toch binnen 
een redelijke afstand. 
U rijdt langs het Kanaal, aan het eind rechtsaf naar Dieren. Dieren doorrijden en na het 
Shell tankstation bij de 1e stoplichten linksaf. Direct (na 10 meter) rechts de parallelweg 
op. Na 300meter ziet u een groot smeedijzeren hek in een hoge muur. Daarvoor kunt u 
parkeren. 
 

Wijngaard Domein Hof te Dieren 
Op de Arnhemsestraatweg 16 vindt u de wijngaard. Waar Youp en Riet Cretier sinds 2004 
voor langere tijd de grond pachten van de Stichting Twickel en waar zij de grootste om-
muurde wijngaard van Nederland zijn begonnen. Hier wordt op traditionele wijze rode, wit-
te en rosé´wijn gemaakt. 
Met hun wijn hebben zij de afgelopen jaren al diverse prijzen gewonnen. 
Er zijn mogelijkheden van rondleidingen met wijnproeverij voor groepen, maar ook indivi-
dueel. Daarbij wordt van alles verteld over het maken van wijn. 
Buiten de landgoedmarkten op de 1e zondag van de maanden mei t/m oktober zijn er op 
30 april,13, 15, 24 en 30 mei druivenplant-verkoopdagen en op 12 december is er een 
kerstmarkt. 
Voor verdere activiteiten en openingstijden kijk op www.domeinhoftedieren.nl of bel naar 
06 22399642. 
 

Zorgcentrum Domein Hof te Dieren 
In het dagcentrum vinden mensen door coaching structuur en dagritme en kunnen zij aan 
sterken, tot rust komen of een zinvolle tijdsbesteding vinden.  
Dit tijdens werkzaamheden die passen bij hun situatie 

Hof te Dieren Hof te Dieren Hof te Dieren    
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Hof te DierenHof te DierenHof te Dieren   

 

Park  
Het historische park is enkele malen per jaar opengesteld, o.a. vaak tijdens de Landelijke Open 
Monumentendagen. 
 

Kwekerij Hof te Dieren 
Naast de wijngaard ligt op nummer 14 de kwekerij met bijzondere vaste planten. Deze kwekerij 
was tot 1999 in handen van Romke van de Kaa. 
De kwekerij is geopend van 15 maart tot 15 november, dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 
uur. 
Tijdens de landgoedmarkten op de 1e Zondag van de maanden mei t/m oktober is de kwekerij 
ook geopend. 
Meer weten? Kijk op www.kwekerij-hoftedieren.nl  
 

LandgoedMarkten 
Van mei t/m oktober wordt er elke 1e Zondag van de maand een landgoedmarkt gehouden met 
bijzondere kraampjes ingericht met producten op het gebied van home, food, garden en streek. 
Tijdens deze markten zijn de wijngaard en de kwekerij ook geopend! 
De precieze openingstijden van de landgoedmarkten  zijn nog niet bekend. 
Zodra die bekend zijn zal ik dat in de Ratelaar vermelden. U kunt ze ook vinden op de genoemde 
websites van de wijngaard of kwekerij. 
             Mieke v.d. Pangaard  
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Mijn naam is Kitty Gerritsen.  
Sinds 2000 ben ik actief in het nagelvak. Nadat ik mijn 
salon in Teuge heb opgestart, ben ik gaan werken voor 
Mey Liang Nails & Cosmetics in Soesterberg.  
 
Toch bleef het nagelen kriebelen, vandaar dat ik per 15 
september mijn salon onder de naam Denger Nails in Teu-
ge weer volledig geopend heb! 
Dit keer met een leuke toevoeging, namelijk sieraden, 
tassen en sjaaltjes. 
 
Kom gerust eens langs voor een kopje koffie of voor een 
proefnagel. 
Ook is het mogelijk om even lekker rond te kijken tussen 
de bijoux. 
 
Momenteel werk ik alleen op afspraak, dus een belletje 
van te voren is aan te raden. Ook voor eventuele vragen 
sta ik u graag te woord.   
 
Tot ziens bij Denger Nails! 
  
Kitty Gerritsen 
Stationsweg 5 
7395 SB  Teuge 
06 – 42621447 
www.dengernails.nl 

 
 
 
 
          
          
 
 
                 
 
 
 
 

 
 

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

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

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 in Beemte Broekland. 
Stembureau Dorpshuis Ons Huus. 
 
Woensdag 3 maart ging ’s morgens om 7.30 uur de deur van het stemlokaal in het dorpshuis weer 
open. Dit keer aan de achterkant van het dorpshuis. 
Verschillende stemmers kwamen binnen met de opmerking, wat hebben ze jullie verstopt. 
Maar het was onze eigen wil. Wij hadden hier meer de ruimte, omdat in het andere lokaal het biljart 
staat en dat die er moeilijk uitgehaald kon worden. 
En achter zo’n biljart zit je niet zo fijn. Je kunt je benen niet zo goed kwijt en je moet lange armen 
hebben om er over heen te reiken. 
En het stemlokaal is wel open van 7.30 uur tot 21.00 uur, dus een lange dag. 
 
Dit keer moest ook iedereen zich weer legitimeren, dat werd keurig gedaan. 
 
Weer werd er met het rode potlood gestemd, daar kregen wij ook veel opmerkingen over. Dat er in 
deze tijd nog zo gestemd moet worden.Alles gaat toch met de computer, waarom dit dan niet? 
Wij hebben begrepen dat de heren/dames er zich weer over gaan buigen. 
 
Ook hadden rasechte Beemtenaren een kiezerspas gekregen, waarop stond dat het dichtstbijzijnde 
stemlokaal in Zevenhuizen was. Maar dan waren ze al wel langs het dorpshuis gekomen. 
Nu mag je natuurlijk in de hele gemeente stemmen, maar dit was toch een beetje raar. Hier hebben 
wij ook navraag naar gedaan. Het blijkt dat de gemeente nieuwe indelingen aan het maken was, 
maar er nog niet goed uitgekomen waren. Bij de komende verkiezingen staat het er nog niet goed 
op. Maar u kunt natuurlijk op het oude adres, dorpshuis Ons Huus komen stemmen. 
 
En dat is al weer zo, n.l. woensdag 9 juni 2010 voor de Tweede Kamer. 
 
Wij hopen dat u dan weer komt stemmen, misschien dan wel met een grotere opkomst. 
 
De leden van het stembureau Dora, Ineke, Mini, Rina en Thea. 

 

Nr. Afkor-
ting 
  

Naam Gemeenteraad 2010 
382 stemmen 

Gemeenteraad 
2006 398 stemmen 

  
1. 

  
PVDA 

Partij van de 
 Arbeid 

  
7 

  
22 

  
2. 

  
CDA 

Christen Democratisch 
Appèl 

  
140 

  
125 

  
3. 

  
VVD 

Volkspartij voor 
 Vrijheid en Democratie 

  
48 

  
51 

  
4. 

  
LA 

Leefbaar Apeldoorn  
28 

  
53 

  
5. 

  
GL 

  
Groen Links 

  
12 

  
30 

  
6. 

  
CU 

  
Christen Unie 

  
15 

  
23 

  
7. 

  
GB 

  
Gemeentebelangen 

  
63 

  
45 

  
8. 

  
SGP 

Staatkundig Gereformeer-
de Partij 

  
33 

  
33 

  
9. 

  
D66 

  
Democraten 66 

  
12 

  
6 

  
10. 

  
SP 

Socialistische Partij   
13 

  
---- 

  
11. 

  
PVDD 

Partij voor de Dieren   
11 

  
---- 

    
Overige 

    
 

  
10 
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Herhaalde oproepHerhaalde oproepHerhaalde oproep   

Mijn oma was vroeger zeker van de partij tijdens de Openbare Jaarvergadering van de Buurt
- en Belangenvereniging van Beemte Broekland. Ze vond het, denk ik, best interessant om 
te horen wat er zoal speelde in het dorp waar zij en opa geboren en getogen waren. 
Maar..... ze ging er vooral naartoe om te weten te komen of ze een prijs had gewonnen in 
de strijd om de mooiste tuin van Beemte en Broekland. Haar hobby was dan ook tuinieren. 
Volgens mij heeft ze wel eens een prijs gewonnen. Of er een eerste prijs bij zat weet ik niet. 
Wij gaan, zeker in de komende jaren, geen prijs winnen met onze tuin. Mijn hobby is het 
zeker niet om mijn tijd werkend in de tuin door te brengen. En het beroep van Gert-Jan laat 
het niet toe om vele uren in de tuin door te brengen. Voor het ophalen van een prijs ging ik 
dus niet naar de vergadering van 4 maart jongstleden. 
  
Maar..... ik was er wel tijdens de Openbare Jaarvergadering. Voor het eerst, moet ik 
bekennen. En ik vond het interessant én gezellig. De laatste tijd ben ik me er namelijk 
steeds beter van bewust dat het jammer is dat, zo lijkt het, de betrokkenheid van de 
inwoners van Beemte-Broekland minder word. Ik zie om me heen en bij mezelf dat er naast 
je baan, je gezin, je sociale leven en je hobby´s niet veel tijd over is om je druk te maken 
over de plek waar je, hoogstwaarschijnlijk, tot nu toe naar volle tevredenheid woont. 
Bovendien is het zo dat de meesten van ons werken, sporten, studeren en uitgaan in nabij 
gelegen dorpen of steden. Waarschijnlijk wonen ook de meeste mensen waar we mee om 
gaan elders. Dat is ook logisch als je in zo´n kleine buurtschap woont. 
  
Toch moet ook ik er niet aan denken dat De Beemte ooit alleen maar een plek zal zijn om te 
wonen. En met mij velen, hoop ik!? Als we het dorpse en gezellige karakter van De Beemte 
willen behouden is het echt noodzakelijk dat de school, de kerk, ons dorpshuis en de 
verenigingen centrale en actieve rollen blijven spelen in ons aller leven. We moeten 
daarvoor met z´n allen betrokken blijven bij het wel en wee van deze mooie plek. Want het 
maakt natuurlijk wel een verschil of er een paar vliegtuigen over onze hoofden vliegen op 
een zomerse dag of dat er heel veel vliegtuigen heel veel herrie maken. En het maakt ook 
een verschil of je in de mooie boerderij van je ouders wel of niet een gedeelte voor jezelf 
zelfstandig mag gaan bewonen. De hoeveelheden verkeer die onze dorpswegen gebruiken 
als sluiproute dragen niet bij aan het woongenot, wel? De afwezigheid van een defibrillator is 
toch ook iets om je zorgen over te maken? Zo zijn er veel dingen die besproken (kunnen) 
worden tijdens zo´n Jaarvergadering. Voor mij een reden om er eens een kijkje te nemen. 
Er waren, met mij, ongeveer 40 mensen van de partij.  Ik verbaasde mij eigenlijk over die 
lage opkomst. Zijn er nu werkelijk zo weinig mensen betrokken bij de plek waar ze wonen? 
Dat hoop ik toch niet. Als dat zo doorgaat....  
  
Ik roep bij deze dan ook alle inwoners van Beemte Broekland op om volgend jaar eens te 
komen luisteren wat er speelt in onze buurt. Het zou helemaal mooi zijn wanneer je je 
aangesproken voelt na het lezen van deze, zich steeds herhalende, oproep om je actief in te 
zetten voor de buurt. Iedere vereniging is op zoek naar hulptroepen en vele handen maken 
licht werk  (voor adressen kijk je voorin deze Ratelaar - die je trouwens toch ook niet zou 
willen missen als Beemtenees?). Want zonder betrokken en actieve inwoners slaapt De 
Beemte in en dat wil toch niemand? 
  
Rest mij nog om te vertellen dat ik het persoonlijk leuk vond hele ´nieuwe´ en oude 
vertrouwde buurtgenoten te onmoeten tijdens de Jaarvergadering en om een spelletje bingo 
met ze te spelen. Bingo heeft misschien een beetje een oubollig imago.... maar het is juist 
daarom ook wel weer eens ouderwets gezellig en spannend. Ik heb me prima vermaakt! 
Niets gewonnen helaas. Niet met de tuinenkeuring. Niet met mijn bingokaarten. Maar dat 
kon de pret niet drukken. Interessant en gezellig was het dus wel! 
  
 Vriendelijke groet,  
Jacintha van der Zouw 
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Oranje vereniging Beemte Broekland   

 
 
 
 
 
 
 
 

Aan alle beemter feestgangers 
 
 

Wij hebben op 25 februari onze ledenvergadering weer gehad de opkomst was goed te 
noemen, er zijn diverse zaken besproken en uitgelegd waar dat nodig was. De secretaris 
heeft zoals gebruikelijk de notulen en het jaarverslag voor gelezen. 
De penningmeester deed verslag van zaken omtrent de financiën welke werden 
goedgekeurd door de kascommissie. Ook de bestuursverkiezing kwam aan bod aftredend 
en niet herkiesbaar Bertus Koetsier en aftredend en herkiesbaar Ilona Achterkamp, 
waardoor het bestuur momenteel uit 5 bestuursleden bestaat. 
De voorzitter heeft het programma van het Oranjefeest 2010  bekent gemaakt en die ziet 
er als volgt uit, voor de senioren op vrijdagmiddag vanaf 14:00uur een optreden van 
De Bouwmeisters, Op vrijdag avond in de feesttent de band “TILT” en een miniconcert van 
“FRANS DUIJTS” op zaterdagmorgen vroeg uit de veren voor een heerlijk ontbijt aanvang 
9:00uur om vervolgens om 09:45 te vertrekken met de optocht die dezelfde route zal 
volgen als vorig jaar. Om 14:00 uur de kinderspelen met daarna een ballonnen wedstrijd. 
De zaterdagavond wordt muzikaal verzorgt door “MANILLA”. 
Op zondag beginnen we met de inmiddels traditionele zeskamp om 13:30uur vanaf 
ongeveer 16:00uur is er live muziek in de tent verzorgt door duo dolfijn. 
De avond wordt vanaf 21:00uur verzorgt door “SPINROCK” . 
 
Wij wensen iedereen een heel zonnig en gezellig beemterfeest toe. 
 
Voor de vrijdagavond zijn er kaarten in de voorverkoop  €.12,50 p/stuk 
               Verkoop aan de tent €.15,00 p/stuk 
 
De leden kunnen deze al kopen tijdens het rondbrengen van de ledenkaarten wat zal 
gebeuren vanaf half april tot half mei 2010. 
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Zijactief de Vecht 

14 April komen de dames bij elkaar voor een informatieve avond  over incontinentie. 
Hinderlijk, en meestal ook gênant: plasproblemen. Op feestjes wordt er niet over 
gepraat. Uit angst, uit schaamte, en ook vanwege vooroordelen.  
Een liesbreuk, een hernia, een botox-behandeling of een vetafzuiging levert geen 
schroom op, maar op klachten tijdens het plassen rust een taboe. 
Incontinentie. 
Hoogste tijd dat dit verandert. Want door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen 
die te maken hebben met klachten aan de urinewegen. Bijna een miljoen 
Nederlanders hebben al te kampen met incontinentie. Naar schatting één op de drie 
mannen zal in de loop van zijn leven te maken krijgen met goedaardige 
plasklachten.  
De arts die het meeste van dit soort zaken weet, is de uroloog. Dat is de medisch 
specialist die zich bezighoudt met de mannelijke geslachtsorganen en de 
urinewegen van mannen en vrouwen. De uroloog kijkt naar alles wat zich onder de 
gordel bevindt. 
Ons vak kent de meeste taboes van alle medische specialismen,' zegt Fons Ypma 
(61). 'Of het om een ontsteking, pijn bij het plassen, een prostaatvergroting of een 
kwaadaardige aandoening gaat: het is nog steeds zo dat veel mensen er niet 
gemakkelijk over praten.'  
Ypma is sinds 1982 uroloog-opleider in het Deventer Ziekenhuis, een topklinische 
instelling met ruim 400 bedden. Daarnaast werkt hij bij de Andros mannenkliniek in 
Arnhem. 
Op Woensdag 14 april is dhr. Fons Ypma onze gast en we verwachten dat het een 
interessante avond zal worden en neem gerust een introducé mee. 
 

Lokatie Zaal de Groot, de Vecht  
Aanvang 20.00 uur.  Om 19.45 uur staat de koffie/thee klaar. 
Dit is al weer onze laatste avond voor het zomerseizoen. Wel 
volgen er nog activiteiten in de zomer, hier zijn nog geen 
datums van bekend.  
Meer info over Zijactief op www.de-vecht.nl  met een link naar 
Zijactief. 
Groetjes Janny. 

A.F.G.V.M. Ypma 
Uroloog te Deventer. 
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Het Kippenhok   

 

Hoi allemaal, 

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief schijnt de zon door de ramen, 

staan de beesten weer in de wei en de voorjaarsbloemen in bloei, maar 

moeten we de handschoenen nog wel even aanhouden. We kijken uit naar 

het paasfeest en ondertussen begint de lente eindelijk door te breken, heerlijk! 

 

De afgelopen weken stonden er activiteiten op de kalender die voornamelijk nog  

binnen de muren van Het Kippenhok plaatsvinden, zowel in de gymzaal 

(workshop linedance) als spelletjes en knutselactiviteiten bij de bar beneden. 

Lekker lui spelen met de Wii, een film kijken, poolen of darten in de bovenruimte 

hoort er natuurlijk ook bij met dit wisselvallige lenteweer. Maar, sommige 

kinderen laten zich niet tegenhouden door kou, regen of sneeuw hebben we 

gemerkt, buiten uitrazen van een lange schooldag blijft favoriet!  

Omdat het altijd een verrassing is of er gebruik wordt gemaakt van de 

aangeboden activiteiten i.v.m. de hoeveelheid en samenstelling van de kinderen, 

zetten we sommige activiteiten soms nog een keer op de kalender. Zo is de 

beautymiddag en voetbalmiddag is weer terug vanwege het grote succes van de 

vorige keer, deze keer is het alleen niet meer in een aparte jongens- en 

meidenmiddag, omdat we gemerkt hebben dat jongens hun uiterlijk ook 

belangrijk vinden en meisjes ook van voetballen houden! Met de Pasen blijven we 

traditioneel en vernieuwend tegelijk, de kinderen kunnen kiezen om eieren te 

schilderen of een Paaslied schrijven.  

 

Voor de voorjaarsvakantie hebben de kinderen informatie en inschrijfformulieren 

voor de talentenjacht gekregen. De inschrijvingen druppelen langzaam aan 

binnen, de kinderen hebben meer tijd en hulp nodig dan verwacht bij het 

bedenken van een act.  Afhankelijk van het uiteindelijke aantal optredens wordt 

beslist in welke vorm of tijdstip dit evenement gaat plaatsvinden. In de volgende 

Ratelaar kunt u daarover meer lezen.  

 

Bericht voor iedereen die een talent heeft! 

Heeft u als buurtbewoner, of iemand anders uit uw omgeving, hobby’s of 

talenten? Denkt u bijvoorbeeld aan koken, sport, knutselen, toneel, dans, zang,  

muziek, klussen, gezelschapsspelletjes of speurtochten. En vindt u het leuk om de 

kinderen of jongeren hiervoor enthousiast te maken? Geeft u zich dan op als 

workshopleider tijdens de dinsdag of donderdagmiddag (kinderen) of 

vrijdagavond (jongeren). De workshops kunnen eenmalig of voor een aantal 

keren worden ingeroosterd. Meldt u zich aan bij vrijwilligerscoördinator Josien de 

Graaf via  

e-mail: r.graaf63@chello.nl.  

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom bij Mettie Gerritsen 

(jeugdouderling Wilhelminakerk). Zij is bereikbaar via 055-3122355 of 

mettiegerritsen@hotmail.com 

 

Hartelijke groet van werkgroep Het Kippenhok  
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

De notaris 
 
’t Is niet zo goed met de olde Geurt op ,,Beekzicht”. 
Grietien had un tiedjen terugge al is teeg’n Kobus ‘e zeg “As Va de wienter deur kump mot 
ut op metvall’n an.” Kobus had dur niet veule op ‘e zeg. 
Mar Grietien zag ut wel ankoom’n. 
In ’t eerste jaôr op ,,Beekzicht” was ut nog de olde Va, eig’nwies, commedeer’n en regeer’n. 
Liep de tuinman die tweemaôl in de weêke de boel an kante maak’n geregeld veur de 
voete met zien ,,raôd en daôd.” Mar de leste tied kwam ‘e steeds minder van de stoel 
“Ie’j wod ok un daggien older Geurt”, had de doktor laats teeg’n um ‘e zeg. Mar daôr wol ’e 
niks van weet’n. ”Ik hebbe niks ‘e kreeg’n van de dokter, dus mien mekeert ok niks” had 
Geurt ‘e zeg. 
Mar afgeloop’n zundag waar’n ze beid’n vanuut de kaarke naôr “Beekzicht” ‘e gaôn op de kof-
fie. De olde baas had stief veur ’t raam ‘e zeêt’n en mar steeds naôr buut’n ‘e keek’n ôver de 
“batse kamp.” Un vreêmde annemmer uut de stad was al een half jaôr bezug de kamp vol 
nieje huuz’n te bouw’n. “Net of onze timmerman uut ut daarp niet goed is en mien uutzich is 
ok vot. En a’j koffie wilt mo’j ut zelf mar zett’n.” 
“Zo is’t wel genög Va, wie’j komp hier veur oe en niet umme oe eig’nwieze gepraôt an te heu-
r’n.” 
Zo, dat was dur uut en ut was een poosien stille. 
“Wie’j kunt Va wel  is un dag ophaal’n met de auto, as ‘e dat wil,” had Kobus teeg’n Grietien 
‘e zeg. Mar veurdat Grietien ut um vraôgen kon; “Ik gaô niet in de auto zitt’n! Daôr heb ik 
nog nooit in ‘e zeêt’n, noe ok niet. “A’j hebb’n wilt dat ik un dag koome haal ie’j mien mar op 
met de dresseerkarre en daôrmet uut.” 
Zo wiet is ut niet ‘e koom’n. Un dag of wat later waar’n ze weer op “Beekzicht” en gebeur’n 
dur ut volgende, want, 
 

Geurt dach dat ‘e gauw mos staarv’n 
En dach an zien testement. 
De notaris word’n ‘e roep’n 

Met de zaak’n ’t bes bekend. 
Mar dur kump zowaôr un ruzie 

Tuss’n um en ‘d olde man. 
Want Geurt begint te wens’n 

Wat in ut geheel niet kan. 
’t Lup zo hooge dat ‘d olde Geurt 
Overende vlög veur ’n oge’n blik 

En schreeuwt:”Wie lig hier op staarv’n 
Veur den drommel, ie’j of ik. 

 
 

          Aôrnd. 
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TipsTipsTips   

FRIS SLAPEN TIPS 
 
 
Fris logeerbed 
Logeerbedden kunnen een beetje muf worden. Je houdt ze fris door geurende wastrommeldoekjes 
tussen de lakens te leggen. 
 
Het matras weer als nieuw 
Een matras moet kunnen ademen. Zet het daarom een paar keer per jaar een dag rechtop bij het 
raam. Leg het omgekeerd weer terug in bed. 
Is het matras muf geworden? Strooi er dan `s morgens soda over, dat absorbeert nare luchtjes. 
`s Avonds zuig je de soda met de stofzuiger weer op. 
 
Luchtig dekbed 
Dekbedden blijven lekker fris als ze maandelijks een paar uur buiten luchten. Pas op met donzen 
dekbedden; deze mogen niet in de volle zon of vochtige lucht gehangen worden. Bij regenachtig 
weer kun je ze ook in de droogtrommel opfrissen met een geparfumeerd droogtrommeldoekje. 
Met twee schone tennisballen erbij blijven ze lekker luchtig. 
 
‘Mijt’ vrij slapen 
Door het dekbed elke ochtend minstens een uur opengeslagen te laten liggen en het raam open te 
zetten, krijgt het vocht dat je gedurende de nacht verliest kans om te verdampen. Huisstofmijten 
voelen zich erg thuis in de vochtige, warme omgeving van een bed. Je kunt het aantal mijten be-
perken door goed te luchten. Mijten overleven een hete wasbeurt niet; was daarom het molton 
elke drie maanden en het beddengoed wekelijks op 60 graden. 



De Ratelaar - April 2010 - Pagina 32 
 



De Ratelaar - April 2010 - Pagina 33 
 

Uitslagen competitiesUitslagen competitiesUitslagen competities   

Biljart vereniging Ons Huus

Standen eerste periode

hoogste te 

aantal  behaalde  hoogste partij maken car.

Speler wedstr. gemiddelde punten serie gemid.  volgende  groep

eerste-per  periode

W.Bouwmeester 15 1.59 6 16 2.80 53

G.Wijnbergen 15 1.50 16 15 1.96 53 A

J.Broekhuis 15 1.73 20 12 2.63 53

A.Velthoen 15 1.66 18 12 2.65 53

E.Bellert 15 1.20 14 9 2.41 41

B.Koller 15 1.31 16 10 2.29 44 B

J.vd Heuvel 15 1.06 11 7 1.76 38

A.Doppenberg 15 1.34 19 10 2.04 44

H.Bremer 15 1.09 17 16 1.59 38

B.Wijnbergen 15 1.09 16 9 1.59 35 C

H.Koller 15 1.08 16 10 1.75 38

H.Kieskamp jr 15 1.11 11 11 1.73 38

H.homan 15 0.89 18 11 1.22 33

H.Kieskamp sr 15 0.77 8 7 1.18 31 D

P.v Voorst 15 0.80 12 12 2.23 31

L.Veldhuis 15 0.99 22 13 1.74 35

De periode kampioenen zijn: Groep A J. Broekhuis met 20 punten

Groep B A.Doppenberg met 19 punten

Groep C H. Bremer    met 17 punten

Groep D L.Veldhuis   met 22 punten

Peter v.Voorst heeft zijn gemiddelde meer als verdubbeld, 

hij heeft deze periode een partij gemiddeld gespeeld van 2.23

Allemaal gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

De wedstrijd secretaris

Uitslag Tuinkeuring 2009Uitslag Tuinkeuring 2009Uitslag Tuinkeuring 2009   

Bloementuinen 
 
 1. A. Bouwmeester  Broeklanderweg 76.2  46 punten. 
 2. T. Schipper  Vellertweg 14   45   
 3. J. Koldenhof  Bellertstraat 10   42.5 
 3. R.Slijkhuis   Bellertstraat 13   42.5 
 4. H. Diks   Nijbroekseweg 13  41.5 
 5. W. de Haan jr.  Vellertweg 33   40.5 
 
Groene tuinen 
 
 1. B. de Vries   Kraaienjagersweg 12  43.5 punten 
 2. A. Ganzevles  Broeklanderweg 8  40 
 3. Mevr. Beekman  Bellertstraat 14   39.5 
 3. L. van Straaten  Beemterweg 84   39.5 
 3. M. Lievestroo  Vellertweg 31   39.5 
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Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”Agenda “Ons Huus”   

   NIEUWE OPENINGSTIJDEN VANAF 1 APRIL 
 
Openingstijden: maandag     14.00 t/m 24.00 uur 
    dinsdag    10.30 t/m 24.00 uur  
    woensdag en donderdag 10.30 t/m 01.00 uur 
     vrijdag en zaterdag  10.30 t/m 02.00 uur  
    zondag    11.00 t/m 24.00 uur  
    1e en 2e Paasdag   vanaf 11.00 uur 
U kunt bij ons deelnemen aan een zeer uitgebreide paasbrunch voor € 17,30 incl. 
(reserveren verplicht). 
 
 
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 
 
Activiteitenagenda. 
 6 april Ouderensoos     aanvang 14.30 uur 
11 april Make-up en parfumparty   15.00 t/m 18.00 uur 
17 april Gezellige snuffelmarkt   aanvang 9.00 uur 
18 april Paranormale beurs    aanvang 11.00 uur 
30 april Oranjebal met live muziek 
 1 mei Artiestendag met vele artiesten 
  
Recept van Ons Huus:  
Stampot zuurkool met gebakken appels en saucijsjes 
 
Benodigdheden: 
 
500 gram zuurkool 
½ pakje bakboter 
4 geschilde appels, waarvan 2 geraspt 
4 saucijsjes 
1 grote gesnipperde ui 
100 ml melk 
peper en zout 
 
Aardappelen 20-25 minuten koken met wat zout. De ui fruiten in een braadpan met een kwart 
van de boter. Na 5 minuten de zuurkool erbij. Even doorroeren; de geraspte appel er boven 
op en het geheel in 15 minuten zachtjes gaar smoren. 
Saucijsjes bakken met een kwart van de boter in een koekenpan. In 15 minuten zijn ze 
rondom gaar. 
Haal de klokhuizen uit de 2 overgebleven appels, snij ze in plakken en bak ze in het vet van 
de saucijsjes in 2 minuten bruin. 
De aardappelen afgieten en met de melk erdoorheen tot puree stampen. 
De zuurkool met geraspte appel hier doorheen stampen. 
Opdienen op een schaal, een beetje peper er overheen, saucijsjes en plakken appel er op leg-
gen en smullen maar. 
Eet smakelijk,       Jan en Mini   


