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Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 
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Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

Vrijwillige Brandweer Beemte Dhr. W. Koller 
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn 
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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”. 

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 

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 
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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 
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den stukken in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 
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juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

 
Beste Lezers, 
 
Alweer het laatste nummer van De Ratelaar dit jaar: waar blijft de tijd…… 
De komende maand staat bol met gezellige feestdagen, meestal met het gezin, familie en 
vrienden gevierd. Samen. Mijn kleindochter heeft daarover een liedje geleerd op school. 
Een prachtig woord: samen.  
Wij mensen kunnen niet zonder: er is altijd wel iets wat je samen wilt doen of op zijn minst 
samen wilt delen. Met iemand. 
Misschien moeten we er vaker aandenken dat iedereen dat samen nodig heeft.  
En ons vaker opstellen als die iemand. 
 
De redactie wenst u allemaal een hele fijne tijd met veel warmte en gezelligheid! 
Samen. 
 
Het volgende nummer van de Ratelaar komt uit in februari: tot volgend jaar!  
 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze Ratelaar wordt weer hartelijk bedankt. 
 
Namens de redactie, 
Mieke v.d. Pangaard  

Marjan van Assen 

Mieke van den Pangaard 

Nanda van Welie 

Nelly Koenen 

Siep Woudstra 
Willem Peppelenbos 

Het redactieteam bestaat uit: 

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 januari 2011 aanleveren. 

Uitgave data  

2010 

2011 

Week 5 
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BBvBB BBvBB BBvBB Buurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte Broekland   

VAN DE BESTUURSTAFEL   

 

De derde van de vier jaargetijden, de herfst, roert zich volop, Regen en storm doen 
mij besluiten, achter de computer te kruipen en in een warme kamer dit stukje te 
schrijven. 
Alweer een stukje? ja een maand is niets en die is al weer bijna voorbij. 
Inmiddels is er weer een bestuursvergadering geweest en is vooral het ontwikkelen 
van een dorpsvisie ter sprake gekomen. Maar daarover later meer. 
 
Ik zei al dat de tijd snel gaat. Daardoor worden soms ook zaken snel achterhaald. 
In de vorige Ratelaar stond in het schrijven “van de bestuurstafel”, dat de Kraaien-
jagersweg zou worden geasfalteerd, maar dat er ondanks ons verzoek aan de ge-
meente geen verkeersremmende maatregelen zouden worden genomen. Na het 
schrijven daarover, kwam toch nog onverwachts het bericht van de gemeente, dat er 
wel verkeersremmende maatregelen zijn opgenomen in het opnieuw asfalteren van 
de Kraaienjagersweg. 
Als bestuur en we gaan ervan uit ook de bewoners, zijn wij tevreden dat alsnog de 
gemeente tot het genoemde besluit is gekomen. 
Een ander punt van zorg is het harde rijden over de 60 km wegen en in de dorpskern. 
Steeds meer klachten komen daarover binnen en wat opvalt is dat veelal wordt aan-
gegeven dat het ook de eigen bewoners zijn van Beemte Broekland die te hard rijden, 
Daarom onze oproep aan u allen, rij niet harder dan de toegestane snelheden!!! Ze-
ker nu het wegdek vaak door regen en blad glad is, het vroeg donker is en met de 
naderende winter in het vooruitzicht, is het verstandig om op de snelheid te letten. 
 
Helaas, heeft zich nog niemand gemeld voor een bestuursfunctie. De mogelijkheid 
bestaat ook om het bestuur een tip te geven over een geschikte kandidaat, zodat wij 
die kunnen benaderen. We geven de moed nog niet op dat er zich binnenkort kandi-
daten melden. 
 
Na overleg met de verenigingen, de Wilhelminakerk en de School, is besloten dat De 
BB-BB het proces gaat trekken om een dorpsvisie te ontwikkelen. 
Eén dezer weken gaan we met de Vereniging Kleine Kernen (VKK) overleggen ,hoe 
het Plan van Aanpak (PvA) eruit gaat zien en hoe en in wat voor mate zij ons  kunnen 
en gaan ondersteunen. 
Het staat in ieder geval vast dat de verenigingen, maatschappelijke organisaties, on-
dernemers en “last but not least” de bewoners zullen worden uitgenodigd en dan kun-
nen zij aangeven wat zij nu en voor de toekomst belangrijk vinden voor het wel en 
wee van Beemte Broekland. 
Dat zal dan worden vertaald in de dorpsvisie. 
 
Natuurlijk zullen wij u via De Ratelaar op de hoogte houden van de voortgang. Hier-
voor zal een aparte rubriek in De Ratelaar worden opgestart. 
 
 
 
Jan Vegter 
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”   
Beste buurtbewoners, 
 
Dit is al weer de laatste Ratelaar voor het jaar 2010. Het jaar van 2010 was een jaar van vieren en van 
zoeken. Het vieren had zijn hoogtepunt met het 100-jarig bestaan van de basisschool Beemte. De feest-
week van de school werd afgesloten met een geweldige reünie voor alle oud klasgenoten van de Beem-
terschool verspreid over een groot aantal leeftijden. Daarmee is een eeuw met veel herinneringen ge-
vierd.  
 
Elke afgesloten periode is ook weer de start van een nieuwe periode. Dat geldt voor een eeuwfeest van 
de basisschool, maar ook voor al het andere activiteiten in de buurtschap. Daarnaast werd in 2010 ook 
een traditie van het oud papier inzamelen beëindigd. Maar ook veel besturen van verenigingen zitten met 
de vraag hoe zij hun activiteiten moeten voortzetten in activiteiten die passen in de huidige maatschap-
pelijke samenleving. En dat is niet eenvoudig, omdat het aantal mensen dat een bestuursfunctie bekle-
den beperkt is. Dat is het zoeken naar nieuwe ideeën. 
 
We hebben wel de indruk dat er veel buurtgenoten zijn die zich willen blijven inzetten voor een leefbare 
buurtschap met daarin een kerk, een basisschool en een dorpshuis. Om die reden is het belangrijk dat wij 
gaan nadenken over wat voor onze buurtschap belangrijk is, om ons de komende jaren voor in te zetten.  
 
Om die reden gaan wij volgend jaar, onder leiding van de buurtvereniging, een aantal buurtbijeenkom-
sten organiseren waarin de ideeën van zoveel mogelijk buurtbewoners worden verzameld. De belangrijk-
ste onderwerpen die daarin naar voren komen worden vastgelegd in een dorpsvisie en vormen de actie-
punten voor de komende jaren. Deze dorpsvisie vormt een belangrijke basis voor de wensen die in 
Beemte Broekland leven richting de gemeente Apeldoorn. 
 
Het is van groot belang dat alle wensen die er zijn zoveel mogelijk kenbaar worden gemaakt, zodat deze 
een brede steun krijgen en er een grotere kans is dat deze worden uitgewerkt. De onderwerpen die naar 
voren kunnen komen zijn divers, van verkeersveiligheid tot openbaar vervoer, woningbouw, landschap en 
vliegveld, maar ook sport, onderwijs en verenigingsactiviteiten kunnen als belangrijk worden ervaren. 
 
Het jaar 2011 wordt een belangrijk jaar voor de toekomst van onze buurtschap. In dat jaar gaan wij na-
denken over een nieuwe periode. Wij nodigen naast alle geboren en getogen Beemtenaren ook alle nieu-
we buurtbewoners uit om daarover mee te denken. De samenwerking die daarmee tot stand komt kan 
ook weer leiden tot nieuwe contacten in de buurt. Kortom, een oproep aan iedereen om volgend jaar een 
paar avonden in de agenda vrij te maken om met ons mee te denken.  
 
De volgende partijen zijn betrokken bij het opstellen van de dorpsvisie Beemte Broekland: 
• Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland, vertegenwoordigd door Jan Vegter 
• Wilhelminakerk, vertegenwoordigd door Mettie Gerritsen 
• PCBS Beemte, vertegenwoordigd door Helma Hendriks 
• Dorpshuisvereniging Ons Huus, vertegenwoordigd door Richard Smallegoor 
  
Wat betreft het dorpshuis kunnen wij u melden dat de bestuurskamer de afgelopen maand is vernieuwd. 
De vergaderruimte is opnieuw geschilderd en er is een nieuwe vergadertafel gekomen. Daardoor is de 
bestuurskamer weer helemaal up to date en kan er weer heerlijk vergaderd worden. Dus weer echt een 
visitekaartje voor dorpshuis Ons Huus. 
 
Ook het nieuwe kippenhok in de achterzijde van het dorpshuis is nagenoeg klaar. Wij hopen dat wij deze 
dit jaar nog kunnen afronden, zodat het nieuwe kippenhok in januari door de jeugd in gebruik kan wor-
den genomen. Daarmee wordt een ruimte gerealiseerd die beter toegankelijk is dan de kelder en beter is 
ingericht voor het jeugdwerk. 
 
Tot slot wensen wij u een gezond 2011. 
Namens de dorpshuisvereniging Ons Huus, 
Richard Smallegoor 
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  Het weer in de Beemte 

meteobeem-
te@peppelenbos.info 

 

— Luchtdruk — 
In de nacht van 8-11 op 9-11 is er in de Beemte een luchtdruk gemeten met een waarde van 975 hPa, deze waarde wordt niet vaak gemeten. 

Mede hierdoor is mijn onderwerk voor deze maand: luchtdruk. Hoe wordt deze gemeten en  wat zij de gevolgen. Hier onder ziet u de gra-

fiek van de luchtdruk van die nacht. De luchtdruk wordt uitgedrukt in hecto Pascal, afgekort hPa. 

Maagdenburger halve  

bollen. 
 

De kracht van de luchtdruk werd al in 1657 gedemonstreerd met de klassieke proef met de 
Maagdenburger halve bollen. Aangezien het ene weerstation hoger boven zeeniveau ligt dan het 

andere, worden door alle weerstations op aarde niet zonder meer vergelijkbare luchtdrukwaar-

den gemeten. Om een juiste vergelijking te kunnen maken, wordt de luchtdruk van de meeste 

weerstations op aarde herleid naar het gemiddelde zeeniveau. Bij erg hoog gelegen bergstations 

wordt een andere methode gebruikt. Met weerballonnen kunnen tot op circa 40 km hoogte de 

luchtdruk en andere grootheden gemeten worden om een vollediger beeld van de toestand van de 

atmosfeer te krijgen. 

De luchtdruk wordt gemeten met een barometer. De meeste moderne barometers bevatten een 

vrijwel luchtledig doosje dat afhankelijk van de druk meer of minder ingedrukt wordt (doosje van 

Vidi). Het in meer of in mindere mate indrukken van het doosje heeft een verplaatsing van een 
daaraan bevestigde wijzer tot gevolg die overgebracht wordt op een wijzerplaat, waarop de 

luchtdruk kan worden afgelezen. Veel barometers in huis maken van dit principe gebruik. Op veel 

van deze huisbarometers is nog een schaalverdeling in millimeters kwikdruk te vinden. Deze een-

heid is eenvoudig om te rekenen in hecto pascal door het getal in mm kwikdruk (Hg) met 1,333 te 

vermenigvuldigen. De gemiddelde atmosferische druk is 76 cm Hg (760 mm Hg) = 1013 hPa = 

1,013 bar = 1 atmosfeer. Bij echte kwikbarometers moet in geval van een hoge vereiste nauwkeu-

righeid een temperatuurcorrectie aangebracht worden wegens de temperatuurafhankelijkheid 

van de soortelijke massa van kwik. 

de Maagdenburger halve bollen 

Gemiddelde luchtdruk 

6.00 uur 975 hPa luchtdruk 

Luchtdruk verloop 8-11 / 9-11 

Een van de gevolgen van een dergelijke daling van de luchtdruk in deze tijd 

van het jaar is meestal storm en regen. Dit keer bleef dat wonderwel uit.  

Hiernaast ziet u een voorbeeld hoe een meteoroloog de drukverdeling bo-

ven het land weer geef op een kaart. Dit is een van de basis gegevens van 

een betrouwbare weersvoorspelling. 
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Extreme gemeten waarden 
Op 26 januari 1932 werd in De Bilt een luchtdruk gemeten van 1050,0 hPa, de hoogste druk ooit door het KNMI gemeten. De luchtdruk was 

toen enkele dagen achtereen extreem hoog: gemiddeld over 48 uur werd in De Bilt 1048 hPa berekend. Op 23 januari 1907 steeg de lucht-

druk in De Bilt tot 1047,9 hPa en op 23 december 1962 werd 1047,8 hPa gemeten. 

De hoogste luchtdrukwaarden worden gewoonlijk in de wintermaanden gemeten. In de zomerperiode wijzen de barometers zelden boven 

1035 hPa en zijn ook de dagelijkse luchtdrukvariaties veel kleiner dan in andere jaargetijden. In het najaar, vooral vanaf half oktober, kan 
de luchtdruk van dag tot dag snel veranderen en worden in de regel de laagste waarden gemeten. Zo is de luchtdruk in juli in De Bilt nooit 

hoger gekomen dan 1033 hPa en voor augustus ligt het eeuwrecord bij 1034 hPa. 

De winterse hogedrukgebieden staan bekend om hun hoge luchtdrukwaarden. Vooral boven Siberië komt in de winter vaak een luchtdruk voor 

van meer dan 1050 hPa. Op 31 december 1968 werd in de plaats Agata in Siberië (350 km ten zuidoosten van Norilsk) een record gevestigd 

van 1083,8 hPa. Dit is tot nu toe nog steeds de hoogste luchtdrukwaarde herleid tot zeeniveau ooit ter wereld geregistreerd. De meeste 

huis-tuin-en-keuken barometers kunnen die waarde zelfs niet eens aangeven. 

De laagste luchtdruk die ooit door het KNMI in De Bilt is gemeten bedraagt 956,4 hPa op 26 februari 1989. In Vlissingen werd die dag een 

luchtdruk gemeten van 954,4 hPa, maar het eeuwrecord voor Nederland bedraagt 954,2 hPa, gemeten op 27 november 1983 in Eelde. Het 

eeuwrecord van de luchtdruk op de Britse eilanden bedraagt 936 hPa gemeten in de nacht van 19 op 20 december 1982 in het noordwesten 

van Schotland. Op 26 januari 1884 werd de luchtdruk in Schotland zelfs nog lager, tot 925,6 hPa. 

Op het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan zijn nog aanzienlijk lagere luchtdrukwaarden gemeten. Op 15 december 1986 daalde de 

luchtdruk in het zeegebied ten zuidwesten van IJsland tot 920,2 hPa, de laagste druk ooit in dat gebied gemeten. Uit metingen in de buurt 

van de depressie kon het KNMI afleiden dat de luchtdruk in het centrum van het lagedrukgebied ongeveer 915 hPa moet zijn geweest. Op 11 

januari 1993 daalde de luchtdruk bij IJsland opnieuw tot extreem lage waarden van naar schatting ongeveer 916 hPa. 

In het jaar 2005, tijdens een zeer actief orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan, bereikte de orkaan Wilma een recordlaagte van 882 hPa 

in de kern. Wilma werd één van de actiefste orkanen van dat seizoen. 

  Het weer in de Beemte 

Contra barome-

ter 
Donderglas Kogel barometer Digitaal weerstation 

Enkele meetinstrumenten om de luchtdruk te meten, de ene aan-

merkelijk betrouwbaarder dan de andere. 

Veer barometer 
meteobeemte@peppelenbos.info 



De Ratelaar - December 2010 - Pagina 16 
 

 

 



De Ratelaar - December 2010 - Pagina 17 
 

Het KippenhokHet KippenhokHet Kippenhok   

Nieuws van het Kippenhok. 
 

Vrijdag 5 nov. waren er 18 kinderen die een lampion kwamen maken om er 11 
nov. mee door de straten te lopen. Het weer op 11 nov. was niet zo geweldig 
maar ik heb begrepen dat er wel kinderen hebben gelopen, leuk! 
Wij hebben als bestuur en vrijwilligers van het Kippenhok 11 nov. in de Wilhelmina 
kerk vergaderd over hoe we verder gaan met het Kippenhok. 
Er zijn helaas niet zoveel enquêtes terug gekomen die op de scholen uitgedeeld waren. 
Van de enquêtes die wel terug gekomen zijn waren de antwoorden erg wisselend. 
Als bestuur hebben we wel de conclusie getrokken dat de opzet anders moet voor de 
basisschool kinderen. Er komen te weinig kinderen. Daarom hebben we besloten dat 
we vanaf volgend jaar niet meer op de vrijdagmiddag  open zijn. Daar tegenover wor-
den maandelijkse activiteiten voor verschillende leeftijden georganiseerd. Data ,tijd en 
locatie komen in een activiteiten folder te staan. Daar gaan we nu mee aan de slag en 
die wordt voor de kerstvakantie uitgedeeld. 
Om de 2 weken komen de jongeren naar het kippenhok. Deze avonden worden goed 
bezocht door jongeren van 12 tot 15 jaar. 
De werkzaamheden voor de nieuwe ruimte voor het Kippenhok zijn in volle gang. De 
nieuwe ruimte komt op de hoek aan de achterkant van “Ons Huus” De jongeren wor-
den betrokken bij de inrichting van de ruimte. 
Dit jaar hebben we de volgende activiteiten: 
Op 19 nov. komt er ’s avonds van 19.00 tot 21.00 iemand van Tactus om over versla-
ving te praten. Heb jij wel eens gerookt? Wat vind je ervan als jouw vriend of vriendin 
gaat roken? En ach een biertje moet toch kunnen als je 13 bent? En wat is nou een 
space cake? Met al dit soort vragen en stellingen gaan we op een ludieke manier aan 
de slag. 
Op 26 nov. van 14.45 tot 15.30 gaan we in de Beatrixschool met alle kinderen vanaf 
groep 3 zumba doen. Er komt een danslerares die de kinderen een zumba les geeft. 
Zumba is een aerobic op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. Het is ontzettend 
leuk en voor alle kinderen te doen! 
Op 10 dec. is er van 16.00 tot 20.00 een kerstruilbeurs en kleedjesmarkt in Ons Huus. 
Iedereen kan bijv. zijn rode kerstballen eens omruilen voor een andere kleur. Kinderen 
mogen hun eigen gemaakte kerstspulletjes verkopen en andere spulletjes die ze over 
hebben. Meer informatie volgt. 
Aangezien ik op vrijdagochtend geen bezoek krijg van mensen die een vraag/idee of 
iets dergelijks hebben, ga ik weer thuis werken. 
Ik ben bereikbaar op: 06 53296287 of via de mail: arendina-joker@deherberg-
apeldoorn.nl 
 
Arendina Gemmink 
 
Opbouwwerker Joker voor Wenum Wiesel en Beemte Broekland 
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VERSLAG VAN HET AFSCHEID VAN DS. WIM WESTERVELD. 

In De Ratelaar van september jl. hebben wij u geïnformeerd over het naderend afscheid van Wim 
Westerveld als predikant van de Wilhelminakerk en de Openhof kerk en u uitgenodigd deel te ne-
men aan het gemeenschappelijke cadeau. 
 
Op 31 oktober jl. vond de officiële afscheidsdienst plaats in een overvolle Openhof kerk waar, na 
afloop van de dienst diverse sprekers het woord gevoerd hebben. 
Vervolgens en onder het genot van een  kopje koffie-plus, werd het ingezamelde bedrag door de 
voorzitter van de Kerkenraad van de Wilhelminakerk, Herman Beekman, overhandigd in de vorm 
van een cadeaubon op posterformaat, waarop hij tergend langzaam en volgens Joodse traditie het 
bedrag in omgekeerde volgorde opschreef. 
Wim Westerveld en zijn vrouw waren zeer verrast en blij te zien dat eindelijk een diep gekoesterde 
wens volgend jaar D.V. in vervulling zal gaan, een reis naar Israël !! 
 
Op onderstaande cadeaubon ziet u het bedrag staan waarvoor wij alle gulle gevers hartelijk dank 
zeggen! 
 
Geri Woudstra-Onderweegs, namens de Kerkenraad van de Wilhelminakerk 
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Stadhuis Op Wielen   

Brief van de Gemeente Apeldoorn aan de Dorps- en Wijkraden. 

 

Technisch 

In het voorjaar van 2009 is door de gemeente Apeldoorn onderzocht of het aanvraagstation, in 
aanvulling op de al in gebruik zijnde apparatuur, in het stadhuis op wielen zou kunnen worden 
geïnstalleerd. Op basis van de toen geldende criteria bestond er technisch gezien geen belem-
mering. 
 
Procedureel 

In augustus 2009 bleek een opstartkaart nodig om de aanvraagstations voor reisdocumenten 
dagelijks in gebruik te kunnen nemen. Het betrof nieuwe apparatuur ten behoeve van opname 
van biometrische kenmerken, eigendom van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Apparatuur die nog niet eerder in het SOW in gebruik was. 
 

Juridisch 
Op 3 september 2010 heeft de gemeente Apeldoorn een extra opstartkaart aangevraagd. Op 7 
september 2010 werd van het Ministerie bericht ontvangen dat geen extra opstartkaart zou wor-
den verstrekt. 
 
Op 18 november 2009 zijn de heer Wilpshof en ik (M. Ankone, toevoeging redactie)op bezoek 
geweest bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij hebben daar de 
situatie toegelicht dat als gevolg van de invoering van de biometrie, in september 2009, het juri-
disch niet mogelijk is om nog reisdocumenten aan te vragen en uit te reiken in het stadhuis op 
wielen (SOW). Ons pleidooi heeft er toe geleid dat op 22 februari 2010 door het Agentschap BPR 
van het Ministerie van BZK in Apeldoorn een technisch- en beveiligingsonderzoek is uitgevoerd 
in het SOW. 
Het Agentschap BPR zegde toe voor de Pasen uitsluitsel te geven op ons verzoek. Een antwoord 
bleef echter uit. 
 

Beveiligingsaspecten 

Op 18 mei 2010 is door de gemeente Apeldoorn opnieuw verzocht om de uitslag van het tech-
nisch en beveiligingsonderzoek. Dit resulteerde in een nieuwe vragenlijst met aanvullende vra-
gen. Na beantwoording hiervan is uiteindelijk op 30 juli 2010 meegedeeld dat de beveiliging van 
SOW en netwerk niet voldoen aan de eisen die het Ministerie stelt aan het mogen gebruiken van 
het aanvraagstation voor reisdocumenten. 
 

SOW op non-actief 

Met het wegvallen van de reisdocumenten blijven slechts de aanvraagprocedure van rijbewijzen 
en het verstrekken van inlichtingen en uittreksels over. Dit laatste kan ook digitaal (vanuit huis). 
Dit heeft geleid tot de vraag in hoeverre het nog rendabel en efficiënt is om voor gemiddeld 340 
bezoekers, waarvan gemiddeld 175 aanvragen van rijbewijzen, per maand het stadhuis op wie-
len nog in bedrijf te moeten houden. Voor 2010 is er sprake van een afname van het aantal be-
zoekers in het stadhuis op wielen van 69,62%. 
 
Het antwoord van het college van burgemeester en wethouders was om het SOW per 1 

september 2010 op non actief te zetten. 

 

Of de inzet van het stadhuis op wielen in de toekomst nog haalbaar is, is afhankelijk van de on-
derzoeksresultaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ant-
woord op de vraag of uit de kerntakendiscussie deze vorm van dienstverlening in de toekomst 
nog zinvol, dienstverlenend dan wel noodzakelijk blijkt. 
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Kerkdiensten in DecemberKerkdiensten in DecemberKerkdiensten in December   

Diensten in de Wilhelminakerk in december 2010 
 

  5 december 10.00 uur: dienst met ds. Noorloos 
        Avondmaalsviering 

12 december 10.00 uur:  dienst met ds. Holwerda 
19 december 10.00 uur:  dienst met ds. in’tVeld 

      19.00 uur: Kinderkerstfeest Neven-dienst/zondagschool 
24 december  22.00 uur: Kerstnachtdienst met 

        ds. Faassen en zangduo Berkhof  

25 december 10.00 uur:  dienst met 
        dhr. R. Bloemendal en koor “Sevenup” 

26 december 10.00 uur:  dienst met ds. Wegerif 
31 december 19.30 uur:  Oudejaarsdienst met ds. Faassen. 
 
U bent van harte welkom tijdens deze diensten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkenraad Wilhelminakerk.  

KERSTNACHTDIENST 

2010 

WILHELMINAKERK 

 

24 DECEMBER 22.00 uur 

vanaf 21.45 uur Kerstzang 

 

Voorganger ds. H.W.J. Faassen 

 

m.m.v.   Duo Berkhof 

 
U bent van harte 

welkom! 
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Kerstgedicht 

Lampje 
in onze boom 

groen als nooit tevoren 
brandt één lampje niet 

het valt niet op 
het zit niet van voren 

eigenlijk niemand die het ziet 
het lampje is 
niet stuk of zo 

het geeft gewoon geen licht 
en wij … 

wij laten het gebeuren 
het zit toch niet in het zicht 

maar ergens 
in de nacht 

als alle andere lichtjes doven 
zien wij soms  

onverwacht en haast niet te geloven 
dat ene lichtje 

stilletjes fonkelen 
warmer, mooier dan de rest 

en weten wij weer 
dat elk lampje 

wil schijnen met de kerst 
 

Kerstgedicht van Jeroen Swaan 
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PCBS BeemtePCBS BeemtePCBS Beemte   
                                                     Nieuws uit groep 1 2 3 van  

                                                                              PCBS “Beemte” 

 

 In onze klas is het al volop herfst. We zijn met de hele 
klas een middag naar het bos geweest. Dat was zo leuk, 
we hebben heel veel gezien. Bomen, paddenstoelen, 
elfenbankjes, bladeren, eikels, mos en nog veel meer. 
Ook hebben we in het bos met onze neuzen gesnuffeld, 
wat ruik je in het bos, maar we hebben ook geluisterd. 
Als je heel stil bent, dan kun je de vogels horen, maar 
ook de wind door de bomen.  
 
 
 

 
We hadden allemaal een emmertje mee en hebben spullen 
verzameld voor onze herfstdoos. Niet teveel hoor, want we 
hebben ook geleerd dat de dieren ook al deze herfstspulle-
tjes nodig hebben voor de winter. De egel heeft de blaad-
jes nodig om 
lekker onder te kunnen slapen. En hij slaapt de hele win-
ter!!! De eekhoorn verzamelt de nootjes en eikels om in de 
winter te kunnen eten. 
 

 
 
Voor onze herfstdoos hebben we ook een egeltje ge-
maakt van klei. Dit egeltje hebben we in onze doos 
lekker toegedekt et bladeren. Dan kan ons eigen 
egeltje ook lekker warm slapen. 
Groep 3 maakt met kaarten allerlei  
opdrachten over het bos. Ze hebben bv 
een prachtige hut gebouwd op het plein. 
maskers gemaakt van bosdieren, maar het woord 
boom op alles van hout geplakt. 

 
 
En nu is het al bijna sinterklaas. Heel spannend hoor.  
We gaan onze schoen zetten en gaan ook weer pepernoten bakken. We 
hopen dat sinterklaas nog op school komt dit jaar. We hebben het wel ge-
vraagd en als het goed is komt hij dit jaar op dinsdag. 
We gaan met de kinderen naar een voorstelling  
van Cato en de klungelpiet. 
Vorig jaar zijn we ook geweest, en dat was heel erg leuk.  
 
Groeten van ons allemaal!!!! 
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PCBS BeemtePCBS BeemtePCBS Beemte   



De Ratelaar - December 2010 - Pagina 30 
 



De Ratelaar - December 2010 - Pagina 31 
 

Uit de Oude DoosUit de Oude DoosUit de Oude Doos   

Deze keer weer een stukje uit de oude doos van Tiemen Schipper: Wandelingen, ge-

schreven door zijn vader Gait Schipper. 

 
“We gaan de Halvemaanweg op en komen bij Schoonbroek aan. 
Dat was vroeger een grote boerderij, een groot vierkant huis met zo’n 30 meter ach-
terhuis. Het hele Schoonbroek hoorde hier zowat bij. Het werd toen bewoond door de 
fam. Van Wenum, later door de fam. Heukels, die beurtvaartdiensten onderhielden op 
het Kanaal. 
Later hebben hier nog verschillende families gewoond, maar de landerijen waren er 
toen af. Enige jaren geleden is het grote huis afgebroken, alles verleden tijd. 
Verder richting Anklaar stond vroeger een boerderij, daar diende een knecht. Die boer 
was nogal driftig en de knecht deed het dan ook nooit goed genoeg. De boer had ook 
een huishoudster en zij was familie van de boer. 
De boer en zijn vrouw moesten wel eens een avond uit en dan waren de knecht en de 
meid alleen en dat klikte. 
De boer en zijn vrouw waren razend, dit was te min voor hun stand en daarom joegen 
ze de knecht op staande voet weg. 
Deze pakte zijn spullen bij elkaar en kwam bij zijn ouders aan. Die vroegen natuurlijk: 
‘Waarom ben jij ontslagen?’ 
De knecht antwoordde: ‘Die boer heeft nog nooit een knecht gehad die genoeg deed 
en nu heb ik teveel gedaan!’                                                              “ 
 
Uit “Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde” 
Jaartal onbekend. 
 
“Het aller-voornaamste hoofdstuk van een keuken is de kok of keukenmeid zelfs, die 
werkzaam, nuchtere en zindelyk moet wezen: want hoe zal iemand de fpyze met de 
vereifchte reinigheid of zuiverheid behandelen, die zelf morftig of onrein is? Een keu-
kenmeid moet boven dien zorgvuldig en bedachtzaam zyn; omalles in voorraad te la-
ten kopen en fchoon te maken. Boven dien zuinig, om niet te veel boter en specerijen 
in de gerechten te doen, maar even zo veel als nodig is om de fmaak te volgen van de 
genen by wien zy dient.” 
 
Het is maar even dat je het weet….. 
Uit hetzelfde boekje een recept: 
 
“Huismiddel tegen winterhanden: wrijft uwe handen met voffe vet, dat men in de apo-
theek kan bekomen,dan zo zullen zy zagt blyven, en de kloven zelfs niet open gaan” 
 
Mij is niet duidelijk wanneer men nu een s gebruikte en wanneer een f . 
Maar in elk geval staat werkelijk alles wat een keukenmeid moest weten in dit boekje; 
van recepten tot regels en tafelschikkingen! 
        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  het 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@ he tne t.n l 
   w w w .k lussen-hoven ie rsbedrijf.n l 
 
  



De Ratelaar - December 2010 - Pagina 33 
 

Uitslagen competities 

Biljart vereniging Ons Huus 
Hier volgen de uitslagen van de kampioenschappen 
Deelnemers;   A Velthoen       Kampioen A 
                     A Doppenberg  Kampioen B 
                     H Kieskamp jr.  Kampioen C 
                     L Veldhuis        Kampioen  D 
                     H Homan  titelverdediger 2009 
Elke speler speelt 2 partijen tegen elkaar, het jaargemiddelde geld als 
de te maken car. 
 
A Velthoen      te maken car, 53     behaalde punten    10  
A Doppenberg te maken car. 47     behaalde punten     6  
H Kieskamp jr. te maken car. 33     behaalde punten    12 
L Veldhuis       te maken car. 33     behaalde punten      4  
H Homan        te maken car. 31     behaalde punten      8 
 
Het was erg spannend dit jaar. 
Zoals u kunt zien is Hein Kieskamp de kampioen van 2010 geworden. 
Hein van Harte gefeliciteerd met dit succes. 

Oranjevereniging Beemte Broekland 

Als Oranjevereniging hebben we op een moeilijk punt gestaan. 
Gaan we een feest organiseren voor 2011? 
Met dit jaar nog 4 bestuursleden leek dit haast een onmogelijke 
klus. Gelukkig hebben enkele Beemtenaren onze wanhoop aange-
voeld en zijn nu van plan om ons team te versterken. Welkom! 
Tijdens de ledenvergadering op 17 februari 2011 maken we de 
nieuwe bestuursleden bekend. 
We zijn nu dus weer druk doende een mooi Oranjefeest te organise-
ren en er zijn al enkele ideeën en opties. Het is nu nog te vroeg om 
daar iets over te vermelden, maar we gaan weer de goede kant op. 
Met een groter team en nieuwe bestuursleden met frisse ideeën 
moet dat vast wel goed komen. 
We houden u op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de O.V.B.B. 
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Het was koud. Het was ook nog erg vroeg. Dennis, 10 jaar 
oud, moest aan zijn dagelijkse krantenwijk beginnen. Toen 
hij de deur achter zich dicht trok woei een koude wind hem 
midden in zijn gezicht. Gauw de hoek om... dan liep hij ten-
minste beschut langs de huizen die hij vanuit zijn slaapka-
mer kon zien. 
Het zag er van boven af zo mooi uit toen hij vanmorgen 
wakker werd en naar buiten keek. Maar dat viel goed tegen 
als je echt buiten was. 
Eerst langs het blok huizen en dan langs de nu bevroren sin-
gel naar de Warandastraat waar hij zijn kranten op moest 
halen en waar hij, zoals iedere morgen, zijn vrienden zou 
ontmoeten die net als hij ook de kou zouden moeten trotse-
ren om hun dagelijkse rondje te maken. 
In gedachten liep hij langs de singel. Nog twee maandjes en 
dan had hij zijn doel bereikt! 
Alles nieuw!!! Voetbalschoenen, shirtje, broekje, kousen en 
als zijn vader zijn belofte hield, en daar had hij natuurlijk 
alle vertrouwen in, kreeg hij ook nog een nieuw trainingspak 
cadeau van zijn ouders. Een goede tas had hij al, die had hij 
niet meer nodig. 

Het had een beetje geijzeld en de bomen en struiken langs de singel waren prachtig wit. Dennis zag 
er eigenlijk niets van. Hij had zijn kraag hoog op gezet en stapte flink door om maar zo gauw moge-
lijk bij zijn "krantenafhaalpunt" te komen. 
Misschien had meneer Kramer, die ´s morgens de kranten uitdeelde wel weer voor een warme beker 
chocolademelk gezorgd. Dat was me een verassing gisteren! Maar ja, dat moest hij zelf betalen en 
iedere dag chocolademelk zou wel een beetje duur zijn. 
Wat was dat toch een eind lopen, die hele singel af. Elke keer weer viel dat lange stuk langs die sin-
gel, en dat altijd in de vroege morgen, hem  weer tegen. 
Ze hadden beter een brug kunnen bouwen, dan had hij niet zover hoeven lopen. Zou het ijs al....? 
Het had nog pas twee nachtjes gevroren en hij had eigenlijk nog niemand op het is gezien. Beter 
maar niet doen dacht hij bij zichzelf. Moeder had hem trouwens nog gewaarschuwd. Dennis, had ze 
gezegd, je kunt wel goed zwemmen, maar een kletsnat pak met die kou.... en als je onder het ijs 
schiet.... kijk alsjeblieft uit. 
Hij was al over de helft aangekomen toen een krakend geluid en een ijselijke gil van niet zover weg 
in zijn oren klonk. 
Wat was dat nou? Hij stond stil en keek in het rond.... Niets te zien natuurlijk. Het was ook nog zo 
donker. Hij luisterde scherp of hij nog wat hoorde. Niets meer, zou het verbeelding zijn geweest? Hij 
had ook zo in gedachten gelopen. Hoorde hij toch weer wat? Een bepaalde onrust maakte zich van 
hem meester. Toch maar even langs de kant van de singel lopen... Maar welke kant uit?  
Niet zo gek ver bij hem vandaan was een donkere plek in het sneeuwwitte ijs. Maar even kijken. 
Bewoog daar wat? Het water was donker en ribbelig. Hoe kon het water daar nou zo bewegen...? 
Stijf van de zenuwen probeerde hij om meer in het donker te onderscheiden. Het zal toch niet waar 
zijn? Zag hij daar een arm met een hand bewegen? 
Kou of geen kou, daar was hulp nodig.... Zonder zich langer te bedenken liet hij zich in het water 
zakken. Het was gelukkig niet zo diep. Toen hij tot zijn billen in het water stond zag hij weer wat 
bewegen en greep meteen.... Het was een hand, een echte mensenhand die hij te pakken had. 
Hij trok er met alle macht aan en het viel hem mee dat het eigenlijk zoo gemakkelijk ging. Na enig 
gesjor, kon hij de jongen, want dat had hij al gezien, onder het ijs vandaan trekken. Het was Bram, 
dat zag hij direct aan dat gekke petje wat hij altijd op had ´s morgens als hij de krant ging bezor-
gen. Ze hadden hem er vaak mee uitgelachen, maar Bram had zich er nooit wat van aangetrokken. 
"Lekker warm," zei hij altijd, "Lachen jullie maar" 
Dennis was niet zo groot, maar Bram gelukkig ook niet. Het lukte Dennis hem op de kant te krijgen 
en hem in de sneeuw langs het pad te leggen. Hij bewoog niet.... 
 
Als een bezetene rende Dennis naar het dichtstbijzijnde huis en begon op het eerste de beste raam 
te bonken. Help... help... alstublieft, doe gauw open! Toen het gordijn opzij geschoven werd zag 
Dennis het slaperige gezicht van een oude man tevoorschijn komen. "Help alstublieft, mijn vriendje 
is door het ijs gezakt en hij beweegt niet meer… 
 
 
 
 

EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN 
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Na even ging ergens een deur open en kwam de oude man in zijn 
ochtendjas naar buiten. 
"Waar ligt hij?" vroeg de man. samen renden zij naar de singel, 
naar de plek waar Bram lag. De politie en de ambulance heb ik al 
gebeld zij de man. Laten we hem maar snel naar binnen brengen 
anders bevriest hij nog. Samen sjouwden ze Bram naar binnen en 
lagen hem op de bank in de kamer. 
Intussen was de vrouw van de oude man ook de kamer binnenge-
komen. "Kom jij eerst maar eens even hier" zei ze tegen Dennis "en 
trek gauw die natte kleren uit voordat jij ook ziek wordt. 
Toen Dennis nog bezig was zich af te drogen en een (veel) te grote 
droge broek aantrok kwam de ambulance al aangereden. De broe-
der en zuster die binnenkwamen begonnen zich direct met Bram te 
bemoeien. Dat valt geloof ik nogal mee zei de broeder. Hij is wel 
bevangen door de kou. Gelukkig heeft hij niet te lang in dat koude 
water gelegen. Langzaam begon Bram wat te bewegen. Door de 
warmte in huis en de misschien wel vijf dekens die de zuster om 
Bram heen had gelegd kwam hij weer bij en opende langzaam zijn 
ogen. Wat was dat nou? Glimlachte hij echt? Dennis kon zijn ogen 
niet geloven. Had hij dat nou goed gezien? Maar Bram had intussen 
zijn ogen alweer gesloten. Hij gaat wel even mee naar het ziekenhuis zei de zuster en daar zullen we z´n ou-
ders bellen en zeggen dat alles goed is afgelopen. Vanmiddag mag hij weer naar huis denk ik. 
Bram werd op de brancard gebonden en voordat hij de deur werd uitgedragen zag Dennis weer die glimlach 
op zijn gezicht. Wat was dat nou toch.... 
Dennis kreeg, en dat raad je natuurlijk al, een kop warme chocolademelk van die aardige mevrouw en werd 
door die aardige oude man naar huis gebracht. 
Vader en moeder schrokken wel even, maar waren blij dat alles toch zo goed was afgelopen. 
´s Middags kwam Bram zijn vader langs en kon niet nalaten Dennis even in zijn armen te nemen en hem te 
bedanken omdat hij zo dapper was geweest om in de met ijs bedekte singel te stappen om iemand zijn leven 
te redden. De dokter had gezegd dat hij net op tijd uit het water was gehaald en dat als dat niet gebeurd was, 
Bram zeker was verdronken. 
Dennis vond zichzelf ook eigenlijk wel een held nu iedereen zo over hem sprak. 
´s Avonds toen hij in bed lag en over de gebeurtenissen van die dag nog even nadacht was hij wat trots dat 
hij zijn vriendje had kunnen redden. Maar ja, dat zou iedereen toch doen? 
Een paar dagen later was het Kerstmis. Iedere eerste Kerstdag kwamen oma en opa koffie drinken en meestal 
bleven ze ook met het kerstdiner. 
Dat was altijd wel gezellig, maar het leukste vond hij toch de Kerstochtend, dan werden natuurlijk de cadeau-
tjes uitgepakt, die vaak al twee dagen van te voren onder de kerstboom lagen. Dat was natuurlijk om je 
nieuwsgierig te maken! Er lagen er wel héél veel dit jaar..... 
 
Dennis was benieuwd voor wie dat grote pak eigenlijk was en wat er in zou zitten. Het bleef nog als laatste 
liggen ook. Vader, die altijd de cadeautjes onder de boom vandaan haalde, pakte eindelijk het grote pak. 
En voor wie was het???  Juist, voor Dennis.... Zenuwachtig maakte hij het papier los. Nee maar, wat een 
mooie voetbaltas was dat, en wat zwaar! "Maak hem eens open," zei opa. Dennis kon zijn ogen niet gelo-
ven...... 
Eerst haalde hij er een voetbalbroekje uit, toen een paar kousen, toen een paar voetbalschoenen, toen een 
trainingspak, toen een paar scheenbeschermers en als laatste een shirtje met op de achterkant zijn naam. 
Dit heb je van je grote vriend Bram gekregen zei vader. Ik zou hem vanmiddag maar eens gaan bedanken. 
 
Dennis kon haast niet wachten om naar zijn vriendje te hollen. Toen hij in de middag aanbelde en Bram open 
deed, vlogen ze elkaar in de armen. Allebei waren ze gelukkig en hadden elkaar veel te vertellen. 
Eén ding moet je me nog vertellen zei Dennis. Leek het nou maar zo of lachte je echt toen je voor het eerst je 
ogen open deed. Bram begon te schateren van het lachen. Weet je wat ik zag toen ik m´n ogen opende? 
Jou.... in die achterlijke grote broek, het was echt geen gezicht! Laten we maar afspreken zei Bram, dat als jij 
nog eens wat van m´n petje zegt, ik jou help herinneren aan die gekke grote broek! 
Dennis en Bram hadden nog heel veel plezier en zouden deze Kerst nooit meer vergeten. 
 
Bron: internet 

EEN KERST OM NOOIT TE VERGETEN 
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Een bewogen jaar 
Het jaar 2010 zal voor ons bekend staan als een jaar waarin enorm veel is gebeurd. 
Na een succesvolle start in 2009 hebben we helaas in 2010 onze jeugdvolleyballers 
zien vertrekken. Diverse redenen zien hiervoor genoemd. Allemaal zeer spijtig maar 
begrijpelijk. Wij zullen blijven proberen om weer jeugdteams op te richten.  
Ook in de volleybal competitieteams is veel veranderd. We hebben het mixteam Heren 
1 en Heren 2 moeten samenvoegen tot 1 team. Dit komt doordat we, gelukkig, weer 
een competitieteam met dames konden inschrijven bij de volleybal bond. Bij Heren 3 
heeft men gekozen om meer recreatief te spelen. In alle teams speelt dat we met 
steeds minder leden zitten en dat maakt het allemaal wat moeilijker. 
Als laatste is het bestuur vernieuwd. Nog altijd zijn we “slechts” met 4 leden. Hierdoor 
zijn er, in het verleden, zaken niet goed opgepakt. Gelukkig ontvangen we van diverse 
kanten opbouwende kritiek waar we zeker mee aan de slag gaan. Zo hebben we ons-
zelf (weer) verplicht om frequent in de Ratelaar iets over Dio Beemte te vertellen. 
Daarnaast gaan we intern werken aan betere communicatie. Maar ons speerpunt ligt 
vooral op het werven van nieuwe leden. 
Zonder leden is het voortbestaan van elke vereniging een risico. We zullen wederom 
actief in de buurt Dio Beemte gaan promoten. We zijn niet voor niets een gezellige, 
sportieve en goedkope sportvereniging met de fantastische accommodatie Ons Huus. 
Iedereen die zin heeft om één van de sporten van Dio Beemte te proberen, is bij deze 
uitgenodigd om een maand lang gratis mee te doen. 
We hopen dat 2011 de ommekeer zal zijn naar de groei tot een grotere vereniging 
waar sport en vooral gezelligheid centraal staan. 

 
Jeroen Voges 
Voorzitter Dio Beemte 

Sportvereniging DIO Beemte broeklandSportvereniging DIO Beemte broeklandSportvereniging DIO Beemte broekland   

Zijactief De Vecht 

Als u deze Ratelaar leest is het jaar al weer bijna voorbij. 
De laatste ledenavond is de jaarlijkse Kerstavond op 15 december. 
Aanvang: let op om 19.30 uur. Locatie de Groot. 
Wat de invulling van deze avond zal zijn is een verrassing. Een groepje eigen leden gaat de 
avond verzorgen. We zijn benieuwd. 
Het bestuur is al weer druk bezig om het nieuwe programma voor 2011 rond te krijgen. 
U kunt dat vinden op de website van Plaatselijk Belang.  www.de-vecht.nl 
26 januari is de jaarvergadering met na de pauze “Ontspanning”. 
Maar zover is het nog lang niet. 
We hopen eerst te genieten van de komende feestdagen. 
Ook voor degenen die in het afgelopen jaar, (met name binnen onze vereniging) met verdriet 
en zorgen te maken hebben gehad. 
Namens het bestuur, wil ik iedereen, die op welke wijze dan ook geholpen heeft, om de le-
denavonden en de activiteiten te doen slagen, hartelijk bedanken en tevens wil ik u allen 
Goede Kerstdagen, een Prettige Jaarwisseling en een  Actief 2011 toe wensen. 
Groet Janny. 
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De redactie wenst u prettige feestdagen  
en een gelukkig Nieuwjaar. 

 


