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De RatelaarDe RatelaarDe Ratelaar   

In dit nummer o.a:  
• Buurtpraatje met Dinie Slijkhuis. 
• Uitslag Tweede Kamer verkiezingen  in Beemte Broekland .  
• Brandweer `Beemte`. 

Juli 2010 

Streekblad voor Beemte Broekland 

Dinie Slijkhuis krijgt de versierselen als lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.  



De Ratelaar - Juli 2010 - Pagina 2 
 



De Ratelaar - Juli 2010 - Pagina 3 
 

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 

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  

 

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@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

Biljartvereniging Dhr. W. Bouwmeester 
Veenhuizerweg 57, 3721CW Apeldoorn 
Tel.: 055-3660287 
E-mail: w.bouwmeester@vodafonevast.nl 

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

Kaartclub Dhr. W. Bomhof 
Beemterweg 18, 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121524    E-mail: fam.bomhof@wanadoo.nl 
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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 

Oranjefeest 13, 14 en 15 augustus 

3e rondje Beemte 7 augustus 

50 plus reis BBvBB 14 september 
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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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• Seniorensoos       Pagina:  11 
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B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 

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 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   
 
 
 
 
 
Beste lezers, 
 
De afgelopen maand stond toch wel in het teken van het jubileum van onze Beemte school. Wat was 
het een geweldige week met van allerlei activiteiten. Tijdens deze week werd ook Dinie Slijkhuis ver-
rast met een Koninklijke onderscheiding en wij willen haar als redactie van de Ratelaar daar van har-
te mee feliciteren. 
 
In de maand augustus komt er geen Ratelaar, maar in september kunt u er weer één verwachten. 
Denkt u er wel aan dat de kopij voor de 15e van de maand augustus binnen moet zijn. 
 
Namens de redactie wens ik u allen een prettige vakantie toe en ik zou zeggen “op naar het Oranje-
feest van de OVBB” op 13,14 en 15 augustus! 
 
 
Namens de redactie wens ik u weer veel leesplezier toe. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marjan van Assen 

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 augustus 2010 aanleve-

Uitgave data  

2010 

Week 35 

Week 40 

Week 44 

Week 48 

2011 

Week 5 
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SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   

 

4 Mei werd de middag verzorgd door de beheerders van het dorpshuis. 
We kregen een oude film te zien van de Beemte. 
Het ging over de boerderij van de familie van Wenum. 
En wat stukjes van de soos jaren geleden. 
Dat is leuk om die stukjes uit de oude doos weer te zien. 
 
Daarna was er een mevrouw van thuiszorg Magali. 
Zij heeft ons wegwijs gemaakt over zorg en hulp aan huis. 
En alles wat er mee te maken heeft,erg interessant. 
 
Na de pauze waren de Ieseltrekkers er geweest. 
Het duo kwam gezelligheid brengen met de accordeon.  
Zongen liedjes in het dialect en hadden leuke sketches.  
 
Het was weer een mooie middag voor elk wat wils. 
Jan en Minie Steenbergen, bedankt voor de organisatie. 
 
 
1 Juni hadden we weer een interessante middag. 
Ben Pas ging ons veel vertellen over namen en stambomen. 
Hij heeft werkelijk een hele studie gemaakt over achternamen. 
Ben wist van al onze namen wat te vertellen. 
Hoeveel er nog van zijn in Nederland,de betekenis en hoe ze er vroeger aankwamen. 
In mijn geval kwam Mensink uit de naam van een boerderij. 
In Harfsen waren vroeger 2 boerderijen. 
De een heette Klein Mensink,de andere Groot Mensink. 
En in mijn verre voorgeslacht ben ik nog familie van Ben. 
Dit zijn weer leuke dingen om te horen. 
Ben, bedankt voor de leerzame middag. 
 
6 Juli hebben we ook weer wat leuks in petto. 
Dan gaan we met z’n allen naar Zwier van de Weert in Oene. 
Hij runt daar een zorgboerderij,lijkt mij een mooie middag te worden. 
 
Mini Smallegoor 

We willen even stilstaan bij het plotseling overlijden van ons sooslid Jansje Uenk. 
Zolang de soos bestaat is ze erbij geweest. 
Jansje is tot een half jaar geleden voorzitter van de vereniging geweest. 
Ze heeft erg veel werk verricht voor de seniorensoos. 
We wensen de familie van Jansje Uenk veel sterkte met dit verlies. 

Verslag van de soosactiviteiten 
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Oranje Vereniging BeemteOranje Vereniging BeemteOranje Vereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

 
 
 
 

Beste Ratelaar lezers 
 
 
 

Nu de meeste feestdagen voorbij zijn beginnen we al naar de vakantie uit te kijken. 
Op de O.V.B.B. site zul je zien dat het niet lang meer duurt tot de vakantie en natuur-
lijk het beemterfeest. 
We zijn benieuwd of er al aan wagens wordt gebouwd voor de optocht of dat deze al 
klaar zijn of dat men nog in de bedenk fase is. 
Maak er wat moois van en een thema zullen wij  niet bedenken voor jullie dus dat 
maakt het wat makkelijker. 
De seniorenmiddag wordt dit jaar verzorgd door De Bouwmeisters en accordeonisten 
de IJsselspêlers. 
Dus 55 plussers komt allen naar de seniorenmiddag in de feesttent vrijdag 13 augus-
tus 2010 aanvang 14:00 uur. S´avonds de band Tilt en een mini concert van Frans 
Duijts voorverkoop kaarten bij: 
Jeroen Koldenhof  06-46275104 
Ilona Achterkamp 06-40636419 
Gradus van Lohuizen 06-12682896 
Dorpshuis Ons Huus 055-3121357 
Zaterdagmorgen het traditionele ontbijt en om kwart voor tien vertrek optocht, de 
route zal dezelfde zijn als vorig jaar. 
Zaterdagmiddag om 14:00 uur de kinderspelen in de vorm van een vierkamp net als 
vorig jaar. Aansluitend ballonnen oplaten. Deze middag is er voor een ieder die wil 
fluitketel schuiven. S`avonds de band Manilla. 
Zondagmiddag de zeskamp vanaf 13:30 uur en een clown voor de kinderen en in de 
tent een muzikale twee-mans band Duo Dolfijn. S`avond de band Spinrock. 
Wij wensen iedereen een heel zonnig en gezellig beemterfeest toe. 
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Uitslag Tweede Kamer verkiezingen   

Tweede Kamer verkiezingen 9 juni 2010 in Beemte Broekland. 

Stembureau Dorpshuis Ons Huus. 

 
 
Woensdag 9 juni ging ’s morgens om 7.30 uur de deur van het stemlokaal in het dorpshuis 
weer open. Wij zaten opnieuw aan de achterkant en dat bevalt ons prima. Wij, maar ook de 
stemmers hebben hier meer ruimte.  
 
Dit keer moest  iedereen zich weer legitimeren en dat werd keurig gedaan, ook al moesten 
sommigen eerst nog weer even naar huis. In het begin hadden wij meer stemmers ver-
wacht, maar aan het eind van de dag kwamen er gelukkig meer stemmers en sloten wij 
met 513 stemmers om 21.00 uur het stemlokaal. Het opkomstpercentage is moeilijk te 
zeggen, maar als wij uitgaan van voorgaande jaren, komen we uit op ± 74 %.  
 
Weer werd er met het rode potlood gestemd, daar kregen wij ook veel opmerkingen over, 
zoals “Dat er in deze tijd nog zo gestemd moet worden. 
Alles gaat toch met de computer, waarom dit dan niet? “ Wij hebben deze opmerkingen 
weer doorgegeven aan de gemeente. Verder konden zij er niks over zeggen. Dit wordt op 
landelijk niveau geregeld. 
 
Ook nu hadden rasechte Beemtenaren een stempas gekregen, waarop stond dat het 
dichtstbijzijnde stemlokaal in Zevenhuizen was. Maar de laatste keer hadden de ambtena-
ren al gezegd, dat dit nu ook zo zou zijn. Voor de volgende verkiezingen zijn de nieuwe in-
delingen misschien gereed. In dorpshuis Ons Huus kunt u dus gewoon komen blijven stem-
men. Je mag n.l. in de hele gemeente Apeldoorn stemmen.  
 
Hieronder vindt u de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen in Beemte Broekland. 
 
Tot de volgende verkiezingen. 
 
De leden van het stembureau: Dora, Ineke, Mini, Rina en Thea. 
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Uitslag Tweede Kamer verkiezingen   

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 9 juni 2010 in Beemte Broekland 
 
Stembureau Dorpshuis Ons Huus. 
 
 
 

 
 

Nr. Afkorting  
  

Naam Tweede Kamer  
9 juni 2010  
513 stemmen  

Tweede Kamer 
2006 
567 stemmen  

  

  
1. 

  
CDA 

Christen Democratisch  
Appèl  

  
173 

  
301 

  
  

  
2. 

  
PVDA 

Partij van de  
Arbeid  

  
28 

  
40 

  
  

  
3. 

  
SP 

Socialistische Partij    
32 

  
36 

  
 

  
4. 

  
VVD 

Volkspartij voor  
 Vrijheid en Democratie  

 
120 

  
82 

  
  

  
5. 

  
PVV 

Partij voor de Vrijheid    
70 

  
34 

  
 

  
6. 

  
GL 

  
GroenLinks  

  
18 

  
6 

  
 

  
7. 

  
CU 

  
Christen Unie  

  
12 

  
21 

  
 

  
8. 

  
D66 

  
Democraten 66  
  

  
16 

  
3 

  
 
  

9. PVDD Partij voor de Dieren  
  

8 12  
 

  
10. 

  
SGP 

Staatkundig Gerefor-
meerde Partij  

  
26 

  
29 

  
 

  
12. 

  
NN 

  
Nieuw Nederland  

  
0 

  
---- 

  
  

  
13. 

  
TON 

  
Trots op Nederland  

  
 3 

  
10 

  
  

14. MENS Mens en Spirit   6     

15. HNL Heel NL  0 Fortuyn  3    

16. PE Partij één  0     

17. LIJST 17    0     

18. PP Piratenpartij  0     

19. LIJST 19    0     

  ONGELDIG   1     

  BLANCO    0     
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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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3e RONDJE BEEMTE, VAN HOBBY TOT KUNST   

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 2010 
 

We zijn er samen weer in geslaagd om een leuke fietstocht door de Beemte te organiseren waar 
onderweg van alles te zien is. Je kunt het Rondje starten op verschillende punten: vanuit Apel-
doorn/Zwolseweg, Zevenhuizen/Zuidbroek, De Vecht of Vaassen. Het Rondje zelf is ongeveer 10 
km. Je komt er van alles tegen op het gebied tussen hobby en kunst. Op de site 
www.atelierdekippenschuur.nl vind je alle informatie, zoals de route, de deelnemers met foto´s en 
bijzonderheden. Tot 15 juli wordt de informatie waar nodig nog aangepast. Daarna wordt een en 
ander in de kranten gepubliceerd. Dan kunnen mensen zonder internet de route na een telefoon-
tje ook bij mij ophalen. We hopen op hetzelfde prachtige fietsweer als in 2008! 
 
Dit zijn de adressen met de deelnemers en in het kort wat er te zien is. 
 
Beeldentuin-atelier-galerie,  Fluitersweg 34. 
Barbara Pijnappel: beelden, informatie over workshops en training. 
 
Atelier De Kippenschuur, Oude Beemterweg 8. 
Mieke v.d. Pangaard: dierportretten krijt en aquarel, beperkt bronzen beelden. 
Riek Steenstra: beeldhouwen in steen, porselein schilderen en poppen. 
Marja Neuteboom Spijker: bloemstukken. 
Linda Modderman: woondecoraties. 
Aedes Deltendre: schilderijen olieverf en aquarel. 
 
Atelier Gerrie Disbergen, Beemterweg 16. 
Gerrie Disbergen: schilderijen aquarel en acryl. 
 
Wilhelminakerk, Beemterweg 9. 
Marianne Bomhof: patchwork 
Tootje Vos: patchwork 
Corrie Kolkman: patchwork 
Annet Barmentloo: breiwerk 
 
Atelier C* Fun, Korlerweg 5. 
Connie Straatsma: porselein schilderen, handbeschilderde (kraam)cadeau´s en informatie over 
workshops.  

 
Tuin Vellertweg 14. 
Eef en Tiemen Schipper: prachtige tuin, verzameling oud boeren gereedschap, bakhuis met spul-
len uit grootmoeders tijd.  
 
Atelier Glasbewerken en werkplaats Rein de Groot,  Vellertweg (ingang)/hoek Beemterweg 44. 
Rein de Groot: brandschilderen, glas in lood, Tiffany, fusing (lagen glas in verschillende kleuren, 
glas beads (glazen kralen) en informatie over workshops. 

 
Atelier Het Kookhuis, Broeklanderweg 80. 
Fem Pas: schilderijen, tekeningen textiel en cadeautjes. 
 
Tuin Broeklanderweg 76c. 
De tuin van de familie Bouwmeester won dit jaar de eerste prijs van de buurtvereniging. 
 
Atelier en grote beeldentuin, Ramsbrugweg 28. 
Greet Grottendieck: bronzen beelden die een verhaal vertellen, met humor in een grote prachtige 
tuin.  
 
Mieke v.d. Pangaard 
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PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”PCBS “Beemte”   

 

L e e r l i n g e n  P C B S  ‘ B e e m t e ’  a a n   h e t  w o o r d : 

 

 

 

 
Zondag was er een kerkdienst de opening sommige jongens en  meisjes waren op voetbalkamp,  
jammer. Maandag kwamen we op school en we moesten buiten  zitten. en toen kwam de loco bur-
gemeester om te zeggen dat Dinie een onderscheiding kreeg en we gingen met ze allen pannen-
koeken eten en de opa’s en oma’s konden goed eten en ook goed kletsen. s`Middags gingen we 
een stoepkrijtwedstrijd doen. Ik won met mijn team het was een koetekening. Dinsdag gingen we 
op schoolreis dat verhaal schrijft Sabine. Woensdag was de juffen en meesterdag. het ‘Klaverblad’ 
kwam heel even op bezoek en gaf onze school een cadeau. Ze gingen meteen verder, want ze gin-
gen op kamp in Vaassen. De school had ook een springkussen geleend. Donderdag we gingen de 
generale doen en  
‘s avonds gingen we het echt doen wie had plankenkoorts? Vrijdag gingen we een concert geven 
jammer dat alleen de gitaren er waren en aan het eind kregen we een ballon en moesten die opla-
ten welke ballon is het verst? Zaterdag was er een reünie jammer dat ik niet mocht komen er wa-
ren meer dan vierhonderd mensen sommige oud-leerlingen zongen in de hal aan de overkant lied-
jes ook ‘Heal the World’.  
 
Van Ingmar 
 
 
 
Op dinsdag 1 juni in de jubileumweek ging de hele school op schoolreisje naar Kalkar. We kwamen 
eerst gewoon net zo als normaal op school, toen zagen we opeens de bus voor het hek staan. 
Het was geen dubbeldekker,maar het was wel een lange en grote bus. Toen waren nog we nog bin-
nen in onze eigen klassen waren,moesten we T-shirts aan doen van onze school. We gingen nog 
even in onze kring en daarna gingen we de bus in. We hadden allemaal heel veel snoep mee, 
iedereen nam elke keer wel een snoepje,maar we ruilden ook wel eens, toen waren we er. We za-
gen als eerst een heel groot gebouw met  ‘Wonderland Kalkar’ er op staan. We moesten nog het 
park in,eerst moesten we nog een stukje lopen. We waren in het park we moesten eerst naar een 
verzamelplek om daar alle tassen neer te leggen, toen mochten we gaan naar de attractie. We gin-
gen bijna overal in bijvoorbeeld: achtbaan, wildwaterbaan, draaimolen, auto`s  enz. Toen we weer 
bijna bij school waren met de bus gingen we de gordijnen van de bus dicht doen en gingen ons 
verstoppen zodat onze ouders ons niet kunnen zien. We lieten onze moeders schrikken. Toen gin-
gen we  uit de bus en naar onze moeder toe. het was heel erg gezellig.    
 
Groetjes: Sabine  
 
Groep 8 dag  

 
Aike, Sharon en Elisa zijn maandag 11 juni naar Nemo en Madam Tussauds geweest. Wij zijn met 
de trein naar Amsterdam gereden. We zijn eerst naar Nemo geweest daar kon je allemaal leuke 
onderzoeken doen. Daarna hebben wij Isa ontmoet. We hebben met Isa in de watertaxi gevaren! 
Sharon vond hem heel leuk! En we hebben patat gegeten, daarna hebben we Isa gedag gezegd, en 
zijn we naar Madam Tussauds geweest. Dat waren allemaal poppen! Elisa is haast alleen maar met 
Michael Jackson op de foto gegaan zij is een hele grote fan van hem. Sharon is met Jack Sparow op 
de foto geweest, je zag hem hoe hij er ook in het echt uit zag. Juf Freke is met Gorden op de foto 
geweest. Aan het begin waren er ook nog een soort kerkers waar ook echte mensen een voorstel-
ling speelden J . Later hebben we nog wat gekocht in het winkeltje. Daarna gingen we weer terug 
naar het station, onderweg werd Elisa niet zo lekker en niet zo’n klein beetje ook! Toen we terug 
waren hebben we nog een bbq bij Sharon gehouden dat was erg gezellig bijna alle juffen en mees-
ters kwamen en ook alle broers en zussen mochten ook mee. 
 
Door: Aike en Elisa     
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Hallo Buurtbewoners en lezers van de Ratelaar,     
                                                          
Op een in mijn ogen geslaagde Beemterschool reünie op 5 juni ’10 werd mij door een 
aantal buurtbewoners en oud klasgenoten de vraag gesteld waarom brandweer Beem-
te geen stukjes meer in de Ratelaar schrijft. Het antwoord hier op moest ik hen schul-
dig blijven, maar met de gedachte dat de brandweer interesse nog steeds leeft in de 
Beemte wil ik dit met deze aftrap weer nieuw leven in blazen. 
Voor diegene die het afgelopen jaar de kranten hebben gelezen en de financiële pro-
blemen van de gemeente Apeldoorn hebben gevolgd zullen ook hebben gelezen dat er 
binnen brandweer Apeldoorn bezuinigd moest worden. In deze artikelen was ook te 
lezen dat er waarschijnlijk 3 vrijwillige brandweerposten opgeheven zouden worden. 
Door een reorganisatie zijn de posten Eendracht en de vrijwilligers van het Centrum 
samen gevoegd en gaan verder als Vrijwilligers Centrum aan de Vosselmanstraat. Zij 
zitten onder 1 dak met de beroepsbrandweer. En voor post Wormen hielt het helaas 
op. Deze post werd opgeheven een paar vrijwilligers hebben zich bij een andere post 
gevoegd om daar hun hobby uit te oefenen. 
Voor post de Beemte ziet de toekomst er rooskleuriger uit. Ons voortbestaan is voor 
de komende jaren gewaarborgd. Voor een beginnend postcommandant niet de meest 
gemakkelijke start om je hobby uit te oefenen maar gelukkig is het niet onmogelijk. 
Dus nu met een frisse en helder kijk de toekomst tegemoet 
Onze club heeft op dit moment 18 vrijwilligers en het is een gezellig stelletje bij elkaar 
waar ik dan ook erg trots op ben. Er is tijd voor ontspanning en als er gewerkt moet 
worden gebeurd dat ook. 
Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Jan Hendriks, hij is de eerste van de 
Beemter Brandweer die tot zijn 60e levensjaar heeft mee gedraaid en daarmee 35 
dienstjaren op zijn naam heeft staan. Jan is een gedreven man en heeft veel voor de 
club gedaan onze dank daar voor. Jan is net als alle oud brandweer leden altijd wel-
kom op de eerste maandagavond van de maand om een kaartje te leggen en gezellig 
bij te kletsen. 
Om enig beeld te geven hoeveel uitrukken we hebben: dit jaar zitten we al op 106 uit-
rukken en we sloten vorig jaar af met 272 uitrukken. Graag verwijs ik u naar onze 
website om u te laten zien wat onze uitrukken zo al inhouden. www.brandweer-
beemte.nl 
Ik hoop dat ik u met mijn aftrap een duidelijk beeld heb kunnen schetsen van hoe 
brandweer Beemte er op dit moment voor staat. Mike van Wieren en Gerjan Rensink 
zullen vanaf nu de stukjes schrijven voor de Ratelaar. Ze zullen u op de hoogte hou-
den van wat er allemaal in brandweer wereld gebeurd met wellicht met een paar 
anekdotes ui t de oude doos, maar dat laat ik aan hen over. 
Ik wens u een fijne dag verder. 
 

Harco Wolters, Postcommandant Brandweer Beemte 

Brandweer “Beemte”Brandweer “Beemte”Brandweer “Beemte”   



De Ratelaar - Juli 2010 - Pagina 21 
 

Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”Dorpshuisvereniging “Ons Huus”   

Beste buurtbewoners,. 
 
Het is weer juli en dus vakantietijd. Het verenigingsjaar zit er voor veel verenigingen weer op. 
De afgelopen maanden werd veel georganiseerd in Beemte Broekland. Zo was er het volleybal-
toernooi, de sterrit, eeuwfeest van school, musical, Kanaalcub en ga zo maar door. Wat dat be-
treft hebben wij een zeer actieve buurtschap. 
 
Het afgelopen half jaar heeft we veelvuldig overleg plaats gevonden tussen de school, dorps-
huis, buurtvereniging en de kerk om de onderlinge samenwerking tussen verenigingen, scholen 
en kerk te verbeteren. Daarnaast willen we, net als in andere buurtschappen, ook graag een 
dorpsvisie voor Beemte Broekland ontwikkelen. 
 
Het doel van deze dorpsvisie is om de leefbaarheid in het dorp op een goed niveau te houden, 
waardoor het aantrekkelijk blijft voor gezinnen om hier te blijven wonen. De stad Apeldoorn 
komt steeds dichterbij, maar we willen liefst niet afhankelijk worden van alle voorzieningen van 
de stad. Ook willen we graag dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen in een omgeving met 
een breed activiteiten programma. Maar ook aan de ouderen onder ons moeten we blijven den-
ken om niet in sociaal isolement te raken. 
 
Daarom zijn wij een werkgroep gestart die de behoeftes in de buurtschap gaat inventariseren 
en die een aanzet gaat geven om de samenhang in de buurtschap te verbeteren. De werkgroep 
heeft tot doel om de samenwerking te organiseren en de voortgang te bewaken. Ook wordt on-
derzocht of wij in aanmerking kunnen komen voor subsidies om financiële ondersteuning van 
de doelen te realiseren. De naam die voor de samenwerking is gevonden is “Beemte Breed”. 
Breed staat voor een brede kijk op alle ontwikkelingen in de buurtschap. 
 
De eerste doelstelling moet uiteindelijk leiden tot een dorpsvisie. Die gaan wij niet zelf opstel-
len, maar die willen wij graag met steun van de hele buurtschap ontwikkelen. Daarvoor zullen 
wij de hulp vanuit de buurtschap, dus misschien ook uw hulp, nog hard nodig hebben. 
Het grote voordeel om hierin mee te denken is dat iedereen de gelegenheid krijgt om ideeën 
aan te dragen om de eigen behoeftes voor de buurtschap onder de aandacht te krijgen. Dat 
kan heel divers zijn, van woningbouw tot buitenschoolse activiteiten, van verkeersveiligheid tot 
inrichting van het landschap. 
 
Om een en ander te verwezenlijken moet veel tijd worden gestoken in het verzamelen en uit-
werken van alle ideeën uit de buurtschap. Daarvoor willen wij subsidie aanvragen om professi-
onele ondersteuning te krijgen. Ten slotte doen wij alles ook vrijwillig in onze eigen tijd en 
heeft iedereen ook zijn eigen verplichtingen. De komende maanden gaan wij verder met het 
uitwerken van de basis voor samenwerking. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 
Tenslotte willen wij nog een iets kwijt over de oud papier inzameling in Beemte Broekland. Wij 
zijn verplicht om de inzameling over te dragen aan Circulus. Deze overdracht zal in de loop van 
dit jaar worden gerealiseerd.  Daarna is het niet meer toegestaan dat wij papier verzamelen, 
ook niet in het geval dat het oud papier wordt aangeleverd. Tot die tijd blijven wij het papier op 
de vertrouwde data in de buurt ophalen. Voorlopig houden wij een traditie daarmee in stand. 
Wij wensen u een fijne zomer. 
 
Namens de dorpshuisvereniging Ons Huus, 
 
Richard Smallegoor 
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Hallo allemaal, 
De zomervakantie is bijna aangebroken. Een zonnige periode waarin we ons letter-
lijk en figuurlijk kunnen opwarmen voor een nieuw, bruisend Kippenhokseizoen.  
Na een korte terugblik, zal in dit stukje de start van komend seizoen aan u worden 
gepresenteerd. 
 
Terugblik activiteiten juni  

U hebt Nienke en de kinderen vast wel 
over de Beemterweg zien lopen, kletsend, 
giechelend en joelend in hun zelfgemaakte 
vervoers-/speelmiddel, de zeepkist. Met 
dank aan juf Freke en Albert van Harts-
kamp! 
De jongeren en groep 8 uit de Beemte 
hebben samen fanatiek lasergame ge-
speeld. Ze werden door ’t Kippenhok ge-
trakteerd op een frietje en broodje ham-
burger. Van de eigenaar kregen ze zelfs 
ook nog een gratis ijsje! Helaas hebben 
zich voor deze activiteit geen groep 8 kin-

deren uit Wenum Wiesel opgegeven, maar… Nienke geeft de moed niet op. Zin 
hebben voornamelijk die meiden daar wel, het is in dubbele zin gewoon ver weg 
voor hun op dit moment. 
De kinderen, jongeren en vrijwilligers hebben gezamenlijk afgesloten met een bar-
becue, gelukkig bleef het droog en smaakte het vlees en salade heerlijk. De talen-
tenjacht ging jammer genoeg op het laatste moment niet door, vanwege afmeldin-
gen van acts. Het Kippenhok leert hiervan. Sowieso dat grote activiteiten beter in 
het najaar of voorjaar georganiseerd kunnen worden en dat we deelname toch min 
of meer moeten verplichten wanneer kinderen zich opgeven, omdat we het voor 
hun organiseren. Het Kippenhok filmpje en zelfgemaakte lied is gedemonstreerd, 
de CD’s zijn bij Nienke verkrijgbaar. 
 
Inloopmiddagen kinderen – na de zomervakantie 

Het Kippenhok is voor de kinderen van gr. 6/7/8 niet meer op dinsdag en don-
der;dag, maar op vrijdag van 14.30 – 16.45 uur. Zo kunnen we zo optimaal moge-
lijk gebruikmaken van de beroepskrachturen van Nienke. Kippenhok activiteiten 
organiseren voor de omgang met de jeugd en daarnaast participeren en verbinden 
tussen school, kerk en buurt voor draagvlak en continuïteit van dit project. 
De startdatum is vrijdag 10 september, daarvoor zal Nienke in de klassen vertellen 
over Het Kippenhok en een nieuwsbrief over de activiteiten uitdelen. Ook zijn ou-
ders op 10 september van harte welkom om een kijkje te komen nemen en infor-
matie mee te nemen over Het Kippenhok. 
 
Inloopavonden jongeren – na de zomervakantie 

Het Kippenhok is voor de jongeren van de middelbare school gewoon weer op de 
vrijdagavond van 19.00 – 21.00 uur, ook daar is de start op 10 september. In de 
week voorafgaand krijgen de jongeren een nieuwsbrief met de activiteiten in de 
brievenbus.  In wat voor samenstelling en aantal de opkomst zal zijn de eerste 
paar keer, dat is de grote vraag. Met of zonder 2e klassers, met of zonder groep 8 
van Beemte en vooral Wenum Wiesel.. we wachten het vol spanning af. 
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Ook spannend is of de jongeren een vrijwilliger krijgen, het liefst een mannelijke, 
die het leuk vind om met hun op te trekken 1 x per maand tijdens de inloopavond 
en/of met de thema – avonden waarop er iets speciaals wordt georganiseerd.  De 
kans is reëel dat een groep van 15-20 jongeren vanaf september 3 van de 4 keer 
per maand door Nienke alleen moet worden gedraaid. Noodoplossing is het in-
schakelen van moeders of de inloopavond is dan nog maar 1 x per 2 weken.  We 
hopen dat het niet zover komt.  
Als u iemand kent die goed met jongeren kan opschieten, geef ons het zo snel 
mogelijk door!! 
 
Samenwerking scholen 

Er is veel enthousiasme bij de Beemteschool en Prinses Beatrix  voor het Kippen-
hok en daarom zullen we een paar keer per jaar bij elkaar aanschuiven om activi-
teiten en voornemens uit te wisselen.  Eén van de voornemens van de Beemte-
school is om naschoolse activiteiten met de Antonisschool in De Vecht te organi-
seren. Het Kippenhok vormt hierop een mooie aanvulling en Nienke komt dus ook 
even kijken op de proefmiddag. Naast het bijwonen van schoolactiviteiten zal Ni-
enke op iedere 3e vrijdagmiddag aanwezig zijn op de Beemteschool voor het con-
tact met ouders, kinderen en leerkrachten. (Zo doet zij dit ook op een dagdeel bij 
de Prinses Beatrix of straks tijdelijk Zuiderparkschool) 
 

Buurtactiviteiten t/m augustus 

In de laatste weken van het schoolseizoen is  de Kanaalcup, de BBQ van de Pr. 
Beatrixschool en natuurlijk de musical en het afscheid van groep 8 op beide scho-
len het hoogtepunt. Voor de optocht van 14 augustus doet Nienke namens Het 
Kippenhok mee met de Beemteschool. Ook de optocht van het Oranjefeest in We-
num Wiesel op 4 september zal niet zonder haar voorbij gaan. Op vrijdag 20 au-
gustus organiseert de Beemteschool als gezamenlijke startactiviteit een fietspuz-
zeltocht. Voor Het Kippenhok begint dan ook een nieuw seizoen, dus als fietsfan 
1e klas is Nienke daar natuurlijk ook van de partij. 
 

Vragen of opmerkingen over Het Kippenhok zijn van harte welkom bij Mettie Ger-
ritsen (jeugdouderling Wilhelminakerk). Zij is bereikbaar via 055-3122355 of met-
tiegerritsen@hotmail.com 
 

Hartelijke groet van werkgroep Het Kippenhok.  



De Ratelaar - Juli 2010 - Pagina 26 
 

BuurtpraatjeBuurtpraatjeBuurtpraatje   

Buurtpraatje met Dinie en Reinder Slijkhuis, Beemterweg 73 
 
Eind mei kwam mij ter ore dat Dinie Slijkhuis een Koninklijke Onderscheiding zou 
krijgen. En inderdaad, tijdens de opening van de feestweek van de PCBS 
“Beemte” werd zij volledig verrast door haar benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau met de bijbehorende versierselen. Deze werden haar uitgereikt 
door locoburgemeester J.C.G. Wegman. 
Een goede reden om eens een praatje te maken met Dinie en haar man Reinder. 
 
Eerst maar eens even de familie Slijkhuis voorstellen. Dinie is op het Woudhuis geboren 
waar vader Gerritsen een kleine boerderij had. De boerderij was te klein om van te leven 
dus werkte vader ook drie dagen in de week bij de buurman. Reinder heeft altijd op de 
boerderij aan de Beemterweg gewoond en heeft tot aan zijn Vut als loonwerker zijn brood 
verdiend. Twee kinderen zijn in hun huwelijk geboren, René en Wilma. 
 
Dinie vertel eens hoe je Reinder hebt leren kennen? 
Het was in het begin van de jaren zestig. Reinder was bij ons in de buurt aan het werk, ba-
len hooi persen, waarbij hij zijn horloge verloren had. Hij was in het land aan het zoeken 
maar kon het niet vinden en hij kwam daarom bij ons vragen of één van ons het misschien 
gevonden had. Een poosje later ging ik met mijn broers Apeldoorn in en toevallig kwamen 
we daar toen Reinder tegen. Mijn broers zeiden toen tegen mij: “Ga maar met Reinder 
mee”. Zo is het gekomen. 
 
Toen zijn jullie getrouwd? 
Nou nee, we hebben 17 jaar verkering gehad, want we hadden geen woning om in te wo-
nen. Pas toen Reinder zijn ouders overleden waren, ben ik bij hem ingetrokken en zijn we 
getrouwd. 
 
Eerst even een misverstandje uit de weg ruimen. In sommige verslagen stond dat ik de op-
richtster van De Ratelaar bent geweest. Dat is niet zo. De Ratelaar is opgericht als vereni-
ging door Reinder van Wenum, Johan van Lohuizen en Roel Bakker, ergens eind jaren 60 of 
begin jaren 70. In het begin werd de Ratelaar samengesteld in de kelder van de Makelaardij 
van Wenum aan de Deventerstraat en later werd die activiteit verplaatst naar de school, 
toen zijn wij er bij gekomen. Later hebben we de drukpers en snijmachine bij ons in de 
boerderij geplaatst. Jarenlang hebben we hier De Ratelaar gemaakt samen met buren en 
vrienden. We hebben er met veel plezier aan gewerkt. 
 
Je hebt zo langzamerhand 25 jaar bij de school gewerkt? 
Ja dat klopt, maar voor het schoonmaken ben ik altijd betaald geworden. Daarnaast heb ik 
altijd de gordijnen gemaakt voor het toneeldecor en allerhande kleine klusjes gedaan omdat 
ik dat leuk vond. Ook heb ik altijd voor de kinderen limonade klaar gemaakt en uitgereikt, 
wanneer ze met de avondvierdaagse meeliepen, eerst Ranja aangelengd met water maar 
tegenwoordig natuurlijk gewoon blikjes of flesjes. 
 
Je naai- en verstelwerk is bekend in de hele buurt. 
Vroeger heb ik op een naaiatelier in Vaassen gewerkt, daar heb ik het vak goed geleerd. Ik 
heb nu zelf een klein naaikamertje in huis waar ik al het werk verricht.  
Je hebt ook veel vrijwilligerswerk voor de kerk gedaan. 
Ja, ik breng vaak de bloemen weg en ik maak de kerk schoon. Ook breng ik elk jaar een 
gedeelte van de brieven van de kerkbalans rond. Later haal ik die dan weer op als de men-
sen die ingevuld hebben. 
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BuurtpraatjeBuurtpraatjeBuurtpraatje   

Jullie hebben ook jarenlang de autocross verzorgd. 
Dat was altijd een fantastisch spektakel. Ik was de gastvrouw van dit gebeuren. Het 
was hier vaak net de Zoete Inval en dat is het trouwens nog steeds. 
 
Nu eens even over de Koninklijke Onderscheiding, wist je ervan? 
Nee, er was mij helemaal niets over bekend. Ik ben gewoon uitgenodigd om bij de ope-
ning van de feestweek van de school aanwezig te zijn en dat leek me wel leuk. Reinder 
moest eigenlijk die maandagmorgen voor zijn APK, zoals hij dat noemt, naar het zieken-
huis, maar hij heeft dat afgezegd en is toch meegegaan. René was gewoon met zijn 
broodtrommeltje vertrokken naar zijn werk en ook Wilma was op tijd vertrokken. Ten-
minste dat dacht ik, want ik wist niet dat ze allemaal naar de school gegaan waren. 
Toen we bij de school aankwamen werden we een beetje aan de praat gehouden door 
een van de leerkrachten in een verder leeg zaaltje. Er kwamen vrienden van René in het 
zaaltje en ik zei: “hè, wat doen jullie hier”. Ik vond het wel vreemd dat zij bij de ope-
ning van de feestweek aanwezig waren, maar dacht er verder niet bij na. Daarna moch-
ten we de zaal in waar al flink wat mensen en bekenden aanwezig waren en waar ook 
de locoburgemeester al klaar stond om aan zijn speech te beginnen. Nog steeds had ik 
niets in de gaten. Maar toen de locoburgemeester begon: ” Het heeft de Majesteit be-
haagd..”, had Reinder het in de gaten en stootte mij aan. Nou ja, toen kreeg ik het na-
tuurlijk zelf ook door. Ik wist werkelijk niet wat mij overkwam. 
 
De buren waren, via een brief, een paar dagen eerder geïnformeerd, evenals René en 
Wilma. 
Ja dat klopt, normaal sorteer ik altijd op zaterdag of zondag de was voor de komende 
week. Ik kijk dan altijd of er iets in de broekzakken zit wat niet in de wasmachine thuis 
hoort. Maar deze keer heb ik dat pas op maandag, na de opening van de feestweek ge-
daan, ik weet niet waarom. Toen vond ik die brief in een broekzak van de broek van Re-
né. Gelukkig maar dat ik dat uitzoeken van de was dus niet een dag eerder gedaan heb, 
want dan was de verrassing en de zorgvuldige geheimhouding verloren gegaan. 
 
Mag ik jullie bedanken, in wat je nu de Koninklijke Zoete Inval zou kunnen noemen, 
voor dit buurtpraatje. 
 
Siep Woudstra 
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Verslag SterritVerslag SterritVerslag Sterrit   

Zondag 13 juni is de sterrit weer verreden. 
Het was prachtig weer om de fiets te pakken of de auto te nemen. 
De opkomst was groot, er waren meer dan 80 personen in actie gekomen. 
De route ging dit jaar richting Vaassen en Wenum. 
We hebben weer geprobeerd om mooie wegen en paadjes te vinden. 
Met leuke opdrachten en vragen er tussendoor. 
De kinderen hadden hun eigen opdrachten en vragen.  
In de pauze werd er getrakteerd door de buurtbelangenvereniging. 
Als spel hadden we het moeilijke zenuwenspiraal. 
Bij het dorpshuis aangekomen was het nog gezellig napraten op het terras of 
aan de bar. 
Onder het genot van een broodje kroket of frikadel. 
Volgens ons is het weer een geslaagde middag geweest. 
 
                      Gerrit en Mini. 
 
Uitslag van de kinderen: 
1 Ingmar Engel                 4 Celine Bouwmeester 
2 Karten Engel                 4 Jurgen Buitenhuis 
2 Ronald Engel                4 Thirza  Buitenhuis 
3 Rowdy Bouwmeester       4 Rogier Buitenhuis 
 
 Uitslag volwassenen: 
1 Fam.Demmers      26 p.  4 H. Slijkhuis         23 p. 
1 Fam. Bouwmeester        4 Fam. Mensink 
2 Fam.Wolters       25 p.   4 Fam.Wolters 
2 Fam.Simons               4 Fam. Engel  
3 R. Slijkhuis              4 Fam. Engel 
3 J. Koldenhof               4 Fam. Breden 
3 Fam.Mensink                5 Fam. Engel         22 p. 
3 Fam. Veldhuis              5 Fam. Groenendijk 
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Geen workshop, maar wel op fietsafstand! 
 

Deze keer gaan we op de fiets naar de Hertenboerderij aan de Middendijk 22 in Nijbroek. 
Misschien kende u de camping, maar daar gaat het deze keer niet om. Alle inlichtingen 
over de camping kunt u vinden op de website  www.hertenboerderij.nl 
 
Nadat de familie De Weerd hun koeien en enkele schapen kwijt raakten ten gevolge van de 
MKZ in 2001, zijn zij begonnen hun voormalig melk/veebedrijf om te bouwen naar een 
hertenboerderij. Ze bedachten alles zelf en stroopten de mouwen flink op om alles ook zelf 
uit te voeren. 
Ze sloten zich aan bij de Vereniging van Nederlandse Hertenhouders en begonnen met het 
fokken van edelherten. Op het terrein werd het nodige aangepast. 
Edelherten zijn de grootste zoogdieren die in Nederland in het wild leven Op de boerderij 
zijn 2 roedels: een edelhert met 40 hinden en een roedel jaarlingen. 
Wilt u meer weten: fiets er heen (met de auto kan natuurlijk ook) of kijk op de uitgebreide 
website. Een beetje regen is geen bezwaar want een gedeelte is binnen. 
Uit eigen ervaring: de activiteiten zijn echt leuk voor jong en oud! 
 
Rondleiding: 
deze bestaat uit een presentatie (met beeldmateriaal), herten voeren, eventueel een puz-
zel, ringgooien om een gewei voor kinderen. Koffie/thee e.d. is mogelijk. Volwassenen € 
3,50 p.p., kinderen € 2,50. Groep minder dan 15 personen € 52,50 . 
 
Kinderfeestje: 
Presentatie met beeldmateriaal, herten voeren, puzzeltocht, ringgooien om echt gewei, 
spelen met skelters, fietsjes, trampoline e.d .Diverse andere dieren zoals kippen, varkens, 
geiten,konijnen). Zelf zorgen voor eten en drinken, € 3,50 p.p., groep minder dan 10 per-
sonen € 35,- . 
 
Bambi-middag: 
Presentatie met beeldmateriaal, herten voeren, puzzeltocht, ringgooien, spelen met skel-
ters, enz. Diverse andere dieren (zie ook kinderfeestje). 
Dit is s´zomers mogelijk als er jonge dieren zijn op elke woensdag in juli en augustus van 
14.00-16.00 uur. Je kan hier individueel aan meedoen, maar wel van te voren opgeven! 
Tel. 0571 291996. 
Incl. eten en drinken voor volwassenen € 3,50 , kinderen van 3 t/m 12 jaar € 2,50. 
 
Bronstijdavond: 
Presentatie met beeldmateriaal, herten voeren en het gedrag van burlende herten zien en 
horen ( 2 roedels). Deze avonden zijn in september en oktober; data worden nog bekend 
gemaakt op de website). Incl. koffie of thee voor volwassenen € 4,50 p.p. , kinderen 3 t/m 
12 jaar € 3,50 .   
          
 
Mieke v.d. Pangaard 
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op fietsafstand    

Kalfjes op de hertenboerderij 

Beemter kinderen op bezoek 
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Buurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte BroeklandBuurt Belangen vereniging Beemte Broekland   

Beste Buurt bewoners. 
Op moment dat deze ratelaar uitkomt en dat u dit kunt gaan lezen is het begin juli 2010. 
Dit is de laatste uitgave voor de vakantie. Er is op dit moment niet al te veel te vertellen 
vanuit de Buurtbelangen. Er is een commissie van wijze personen bezig om te kijken hoe 
een visie moet worden opgesteld en hoeveel tijd daar voor nodig is. Het is in ieder geval de 
bedoeling dat u als bewoners er bij betrokken wordt, anders heeft het geen zin. Wij kunnen 
met ons allen veel bedenken en veel werk verrichten, maar als u er niet achter staat, doen 
we het werk voor niets. Als u goede ideeën heeft laat het ons weten, ons mailadres staat 
voorin de ratelaar. 
We volgen op dit moment de informatie over het LOG en zullen daarop reageren naar de 
gemeente toe. Er zijn in ieder geval punten waarvoor we aandacht zullen vragen. Als er wat 
meer bekend is zullen we u dit laten weten. 
Dan het 100 jarig bestaan van de school. Dit is een fantastisch feest geweest. Ik heb zelf de 
receptie mee mogen maken, daar was het gezellig druk met mooi weer. En dan zaterdag de 
reünie, dit was erg leuk om oud-klasgenoten weer terug te zien en te spreken. Het was alle-
maal goed geregeld. Nog een felicitatie aan mevr. D. Slijkhuis van de Beemterweg voor 
haar Koninklijke onderscheiding, zij is nu Lid in de Order van Oranje - Nassau. 
 
Zondag 13 juni hebben we weer de jaarlijkse sterrit gehad. Het verslag staat elders in De 
Ratelaar. Mini en Gerrit nog bedankt. 
Iedereen die op vakantie gaat en mensen die thuis blijven wens ik mooi weer toe en veel 
gezondheid. 
 
Joop Achterkamp 
Voorzitter 

In de vorige uitgave van de Ratelaar heeft u kunnen lezen dat de datum van de 50 plus reis 
is verschoven naar 14 september a.s. 
September heeft vaak veel zonnige dagen, dus we hebben goede hoop op mooi weer! 
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 augustus komt er iemand bij u aan de deur of wordt u gebeld om te informeren of u 
weer gezellig mee gaat. Neem gerust iemand mee als u liever niet alleen mee wilt gaan. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugde, dus zegt het voort! 
Als u zich voor de eerste keer wilt opgeven, bel dan naar één van de onderstaande num-
mers en wij reserveren een plaatsje voor u in de bus. 
 
Alle gegevens op een rij: 
Datum Dinsdag 14 september 2010 
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 of gepast bij het instappen 
 
Voor opgave of informatie: 
Annet de Haan 055 - 3122314 
Nanda van Welie 055 - 3231759 

50 plus reis BBvBB50 plus reis BBvBB50 plus reis BBvBB   
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Dankwoord namens een buurtbewonerDankwoord namens een buurtbewonerDankwoord namens een buurtbewoner   

 
 
Ik werd enige tijd geleden staande gehouden door buurtbewoner Reinder Slijkhuis. Hij had 
een dankwoord op papier staan dat hij eigenlijk aan het einde van de reünie van onze Beem-
te school had willen uitspreken, maar daar was op dat moment niet echt een geschikt mo-
ment voor te vinden, dus vandaar alsnog een dankwoord via De Ratelaar. 
 
Hij wil op deze manier alsnog een dankwoord uitbrengen namens alle oud-leerlingen en ver-
dere aanwezigen van de reünie. Hij bedankt iedereen die zich in welke vorm dan ook heeft 
ingezet om deze feestweek van het 100-jarig bestaan van de Christelijke school in Beemte-
Broekland te laten slagen. 
 
In de eerste plaats de Directeur Robert van Woudenberg samen met zijn team enthousiaste 
leerkrachten, die een geweldig programma hebben samengesteld voor de kinderen, ouders, 
buurtbewoners en oud-leerlingen. 
 
In de tweede plaats alle mensen die zitting hadden in de diverse werkgroepen die het moge-
lijk hebben gemaakt om zo’n programma uit te voeren. 
 
Al met al was het een perfecte organisatie. 
Nogmaals heel hartelijk bedankt.  
Ik denk terwijl ik zijn woorden van papier overneem in mijn computer dat er wel meer men-
sen zijn die er hetzelfde over denken. 
 
Hij wenst de school voor de toekomst met de leerkrachten nog heel veel goede jaren toe!   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Reinder Slijkhuis, Bellertstraat. 
 
Marjan van Assen (typiste)     
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Voor de jeugd 

Knutselen 
 

     
 

Toverbellen 
 

 

 

Een vel wit papier kan prachtig gekleurd worden met.... zeepbellen. 
De kinderen vinden het leuk om te doen en je hebt er niet veel voor 
nodig: 

een paar lege jampotjes met een niet te brede opening, waterverf, een 
fles afwasmiddel, een fles water, rietjes en velletjes wit papier. 
Begin maar eens met bijvoorbeeld drie potjes klaar te maken. Voor ieder 
potje heb je een verschillende kleur waterverf nodig. In elk potje gaat 
eerst een soeplepel waterverf. Daarna een flinke scheut afwasmiddel en 
nog twee tot drie centimeter water. Met een rietje roer je dit een beetje 
door en vervolgens moet er flink door het rietje geblazen worden, tot de 
bellen boven de rand van het potje uitkomen.  

Let wel op: je moet dit alleen doen met kinderen die het verschil tussen 
blazen en zuigen weten! 
Het papier wordt boven de opening van de pot gehouden en kijk, de 
gekleurde bellen laten hun afdruk erop achter. Telkens een ander stukje 
papier erboven houden, dan nog een tweede kleur erbij en de derde: het 
vel wordt prachtig met ringen gekleurd. Zijn de bellen verdwenen? Dan 
moet er even opnieuw geblazen worden. Gebruik voor iedere kleur wel 
een apart rietje. Als de kinderen de techniek op wit papier hebben 
uitgeprobeerd, kun je ze ook eens een andere kleur geven. Voor donker 
gekleurde papiersoorten kies je natuurlijk lichte kleuren waterverf. Het 
effect is iedere keer weer heel verrassend. Zo’n mooi versierd velletje 
papier kan als cadeaupapier worden gebruikt. Je kunt er ook een boek 
mee kaften, slingers van maken etc. 
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Tekening PCBS “Beemte”Tekening PCBS “Beemte”Tekening PCBS “Beemte”   
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Brandweer “Beemte”Brandweer “Beemte”Brandweer “Beemte”   

 

          Brandweer Beemte  
Geachte Buurtbewoner van Beemte Broekland 
 
Graag zouden wij van u willen weten of er binnen uw bedrijf belangstelling is om kennis 
te maken met ons Brandweer korps Beemte. Uw bedrijf maakt deel uit van ons verzor-
gingsgebied. 
 
Door middel van een rondleiding door uw bedrijf kunt u ons op de hoogte stellen van de 
producten en diensten binnen uw organisatie. Op deze wijze krijgen wij inzicht over de 
inrichting van uw bedrijf, kantoor, werkplaats(en) en opslag. 
 
Voor ons zal dan ook inzichtelijk worden of er binnen uw bedrijf eventuele gevaarlijke 
stoffen of bijzondere materialen zijn opgeslagen, wat in geval van een echt incident een 
snellere en beter voorbereidde inzet zal op leveren. 
 

Ook is het mogelijk om op een maandagavond samen met u een brandoefening uit te 
zetten binnen uw bedrijf. Wij zullen dan zorgen voor een scenario wat dicht bij de werke-
lijkheid zou kunnen komen wanneer er binnen uw bedrijf echt iets mis zou gaan. Tevens 
bestaat dan de mogelijkheid, om eventueel op uw terrein aanwezig zijnde, geboorde wa-
terputten of ondergrondse brandkranen te testen. Ook kunnen we dan zien of ze vol-
doende water geven. 
 

Mocht u interesse hebben of heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met 
Danny Vastenhout, afdeling training en opleiding, telefoonnummer 06-53383850, hij zal 
graag informeren over de eventuele mogelijkheden binnen uw bedrijf. 
Graag zie ik uw uitnodiging tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Harco Wolters 
Postcommandant Brandweer Beemte 

 

 

 

 Brandweer Beemte, Kanaal Noord 380, 7323 AM  Apeldoorn,  H. Wolters tel .06-43375843, Info@brandweer-beemte.nl  
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Uitslagen competities 
Biljartvereniging Ons Huus

Stand tw eede periode

aantal behaalde totaal  hoogste hoogste  temaken car.
Speler w edstr. gemiddelde punten punten serie partij  volgende  groep

1.per-2.per tw eede per gemid.  periode
W.Bouw meester 30 1.59--1.70 15 21 16 3.12 53
G.Wijnbergen 30 1.50--1.28 2 18 10 1.96 44 A
J.Broekhuis 30 1.73--1.79 17 37 16 2.79 56
A.Velthoen 30 1.66--1.71 26 44 10 2.12 53
E.Bellert 30 1.20--1.32 16 30 10 1.86 41
B.Koller 30 1.31--1.47 14 30 8 1.91 44 B
J.vd Heuvel 30 1.06--1.11 10 21 8 1.73 35
A.Doppenberg 30 1.34--1.45 20 39 18 2.44 47
H.Bremer 30 1.09--1.14 16 33 9 1.90 38
B.Wijnbergen 30 1.09--1.01 14 30 8 1.59 35 C
H.Koller 30 1.08--1.12 10 26 9 1.65 38
H.Kieskamp jr 30 1.11--1.25 20 31 9 2.11 38
H.Homan 15 0.89
H.Kieskamp sr 25 0.77--0.80 15 23 7 1.55 29 D
P.v Voorst 25 0.80--0.61 4 16 4 0.92 29
L.Veldhuis 25 0.99--0.92 11 33 6 1.39 33

De periode kampioenen zijn: Groep A A.Velthoen   met 26 punten
Groep B A.Doppenberg  met 20 punten
Groep C H.Kieskamp     met 20 punten
Groep D H.Kieskamp sr  met 15 punten

In groep D mist u H.Homan, hij heeft helaas de tw eede periode niet kunnen uitspelen ivm ziekte.
Wij w ensen Henk een snel herstel toe.
De derde periode zal Henk er zeer w aarschijnlijk ook nog niet bij kunnen zijn, maar de vierde periode rekenen w e w eer op hem

De w edstrijd commissaris

Eindstand competitie 2009-2010

plaats Naam totaal score

1 Rob Kwak , KAMPIOEN 63518

2 Gerrit Kamphuis 62428

3 Rudie Kaal 61509

4 Fred Visser 60820

5 Wouter v.d.Pangaard 60806

6 Theo Linthorst 60545

7 Willem Bomhof 59694

8 An Sijmons 57370

9 Gerrit Bellert 56948

10 José Visser 56166

11 Theo Oortwijn 55470

12 Monique Schenkel 54994

Iedereen een prettige en mooie zomer toegewenst. 
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Intelligentie, fanatisme en gezelligheid 
 
Weet u welke sport Pieter van de Hoogenband beoefent en hoe de bladeren van een 
beuk er uitzien? En weet u toevallig ook het sterrenbeeld van onze koningin? Als u 
dan ook weet hoe een Appaloosa-paard eruitziet… Dan zou u een grote kans gemaakt 
hebben op de hoofdprijs van de gezinsrit van de Buurt Belangen Vereniging Beemte 
Broekland! 
  
Na afloop van de puzzelrit op 13 juni jongstleden mag trouwens geconcludeerd wor-
den dat de deelnemers vrijwel allemaal over een goede algemene kennis beschikken. 
Maar dat onze buren uit de Beemte naast ‘intelligent’ ook ‘fanatiek’ bleken te zijn 
werd mij steeds duidelijker. Meerdere keren zag ik, stiekem achter een boom, een 
deelnemer in de weer met zijn telefoon. Waar vroeger de encyclopie onder de arm 
moest worden meegenomen voldoet tegenwoordig immers een moderne telefoon 
(met internetverbinding). Of belden ze echt alleen maar even om te vragen of het 
nog goed ging met het thuisfront? 
 
Behalve de woorden ‘intelligentie’ en ‘fanatisme’ wil ik toch bovenal het woord 
‘gezelligheid’ toevoegen aan de beschrijving van de gezinsrit. Want gezellig was het! 
 
In totaal deden er zo’n 80 buurtbewoners mee en verreweg de meesten volbrachten 
de tocht per fiets. Het was dan ook zeker goed fietsweer! Ook de deelnemers die met 
de auto meereden konden genieten van de zon tijdens de pauze onderweg en na af-
loop op het terras bij ‘Ons Huus’. Want daar, op dat terras, werd in spanning gewacht 
op de uitslag. 
 
De organisatoren, Minie en Gerrit Smallegoor, zorgden voor de berekening van de 
scores terwijl de medewerkers van ‘Ons Huus’ ons voorzagen van een drankje en een 
broodje kroket of een kop soep. Gelukkig was de sfeer goed en was het fanatisme 
een beetje weggezakt. Toen dan ook uiteindelijk bleek dat nagenoeg iedere volwas-
sene en elk kind met een prijsje naar huis zou gaan was het, hoop ik, zelfs voor de 
fanatiekelingen, duidelijk dat het niet gaat om de knikkers maar om het spel. 
 
Dat brengt mij bij de laatste zin die ik toevoeg aan het verslag van deze geslaagde 
middag: Minie en Gerrit, bedankt voor de gezellige middag en tot volgend jaar! Ho-
pelijk bent u er dan ook allemaal (weer) bij! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Jacintha van der Zouw 
 

Verslag(2) SterritVerslag(2) SterritVerslag(2) Sterrit   


