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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

Dhr. S. Woudstra 
Beemterweg 50, 7341 PC Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121305    E-mail: deratelaar@gmail.com 

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

Mw. Q. Kuiper 
Postbus 4158, 7320AD Apeldoorn 
E-mail: qkuiper@gmail.com 

Oranjevereniging Beemte Broekland Dhr. G. van Lohuizen 
Vellertweg 20, 7341 AB Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121339    E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl 
Internet: www.ovbb.nl 

Dorpshuisvereniging Dhr. R. Smallegoor 
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland 
Tel.: 06-13055841    E-mail: info@onshuus.nl 
Internet: www.onshuus.nl 

Sportvereniging DIO Beemte Dhr. J.M. Voges 
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn 
Tel.: 055-3556756    E-mail: info@diobeemte.nl 
Internet: www.diobeemte.nl 

Vrijwillige Brandweer Beemte Dhr. W. Koller 
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn 
Tel.: 055-5211308    E-mail: info@brandweer-beemte.nl 
Internet: www.brandweer-beemte.nl 

PC Basisschool Beemte Mw. R. Nieuwenhuis 
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen 
Tel.: 0578-560189    E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl 
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl 

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

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

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

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

Mw. N. Koenen 
Beemterweg 28 7341 PB Beemte Broekland 
Tel.: 06 20408544    E-mail: nellykyla@gmail.com  
Bankrekening De Ratelaar: Rabobank 393465438  

Seniorensoos  Mw. D. Beekman 
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland 
Tel.: 055-3121462 
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Algemene informatie/AgendaAlgemene informatie/AgendaAlgemene informatie/Agenda   

Bibliotheekbus Elke donderdag van 13:15 tot 14:00 uur bij de PCBS “Beemte”. 

Mobiel stadhuis Elke donderdag van 12:15 tot 12:45 uur bij dorpshuis “Ons Huus”. 

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

Dit is een gratis telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen 
voor het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,  
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. 
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van 8.00 
tot 17.00 uur. 
  

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn 
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn 
Telefoon: 055-5801010 
Fax: 055-5801160 

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

Op iedere derde zaterdag van de oneven maanden wordt uw oud papier weer 
bij u opgehaald. 
  
Graag het oud papier voor 9:00 uur aan de weg zetten. Wij verzoeken u  
vriendelijk om het oud papier zo goed mogelijk te bundelen of in dozen /  
papieren zakken te verzamelen! 

Defibrillator (AED) Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261 
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600 
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210 
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345 
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616 
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht 
 Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120 
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In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© Copyright 2009-2010: De Ratelaar 
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Arto-Edelsmeden 

Workshops en Cursussen 

Weteringdijk 111, Emst 

In een middag of dag je eigen sieraad 

ontwerpen en smeden bij 

Arto-Edelsmeden. 

 

Bij Arto-Edelsmeden kun je terecht voor: 

Workshops in Edelsmeden. 

Je eigen trouw/relatiering maken. 

Een cursus volgen in dit mooie vak. 

 

 Onder vakkundige begeleiding van onze 

edelsmid, die je op ontspannende manier 

door het hele proces begeleid. 

Van ontwerp tot afwerking. 

 

Meer informatie over prijzen, 

data en inschrijven: 

www.arto-edelsmeden.nl 

of bel naar: 06 44090748 

 

B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   
 
 
 
 
Beste lezers, 
 
Deze maand is het zover, de basisschool van de Beemte bestaat 100 jaar! De redactie wil bij deze de 
school van harte feliciteren met dit jubileum. Het belooft een hele week feest te zijn. Verderop in de-
ze Ratelaar is daar meer over te lezen. 
Ook feliciteert de redactie Joop Achterkamp, voorzitter van de BBvBB. De Koninklijke onderscheiding 
die hij kreeg en de benoeming tot Lid in de orde van Oranje – Nassau is een geweldig compliment 
voor al zijn getoonde inzet bij vele organisatie`s. 
 
Op het moment van schrijven is het zonnetje helaas ver te zoeken. Toch zal het binnenkort al weer 
officieel zomer worden. Zo hier en daar hoor je mensen plannen maken om de platte wagens uit de 
schuur te halen en deze om te toveren tot mooie optochtwagens. Ook het schoolreisje, wat voor vele 
leerlingen het hoogtepunt van het schooljaar is, zit er aan te komen. En dan is er ook nog de sterrit 
op 13 Juni en het MBDW toernooi van Dio. 
Kortom, allerlei zomerse activiteiten staan weer op het programma. 
 
In verband met afwezigheid van dhr. Siep Woudstra is de lay-out opmaak van deze Ratelaar  gedaan 
door  dhr. Willem Peppelenbos. 
Willem, namens de redactie, heel erg bedankt! 
 
De redactie wenst u veel leesplezier toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nanda van Welie 

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 Juni 2010 aanleveren. 

Uitgave data  

2010 

Week 27 

Week 35 

Week 40 

Week 44 

Week 48 

2011 

Week 5 
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Volksspelen Oranje Vereniging Beemte Broekland    

Volksspelen 2010 
  
De winter is weer verleden tijd, en we gaan weer op  voor de zomer. Dit houd in dat het 
Beemter feest weer in aantocht is. Maar voordat het zover is moet er nog wel het een en 
ander bedacht en georganiseerd worden. Vandaar dat de Commissie Volksspelen Oranje 
Vereniging Beemte Broekland (CVOVBB) de eerste vergaderingen er weer heeft opzitten. 
Maar voordat we beginnen met de plannen van het aankomend jaar,  willen wij eerst nog 
even terugblikken op 2009. 
  
Tijdens de volksspelen van 2009 was het weer goed te noemen, lekker droog en een tem-
peratuur van om en nabij 20 graden. Kortom lekker weer om je uit te sloven op het 
strijdtoneel van de volksspelen. De animo om deel te nemen aan de spelen waren dit jaar 
groter dan ooit!!! We hadden er niet op gerekend maar met 11 teams was het topdrukte. 
De teams hadden zich allemaal opgeladen om deze middag een gooi te doen naar de po-
dium plaatsen. Dit leverde een fanatiek deelnemers veld op waarvan het publiek mocht 
genieten, want ook de opkomst van het publiek was dit jaar groter dan voorheen. Als de 
stijgende lijn zich zo doorzet dan mogen we voor het aankomende jaar de tribune wel 
verdubbelen. Ondanks dat het verschil nihil was, kwam er aan het einde van de middag 
toch een top 3 naar voren. Op de 3e plaats eindigde de Heideroosjes, de 2e plek werd 
opgeëist door de Pino’s maar team Bouwmeester ging er vandoor met de 1e plek en 
mag een jaar lang pronken met de wisselbeker. En zij zullen zich dit jaar nog harder moe-
ten inspannen om de titel te prolongeren, want de andere teams zullen er op gebrand zijn 
om de 1e plek over te nemen. Al met al waren de volksspelen van 2009 geslaagd en heeft 
de commissie genoten van de belangstelling en deelname. Dus…….  In 2010 hopen we 
weer op zo’n groot spektakel. 
  
Nu de vergaderingen weer begonnen zijn voor de volksspelen 2010 zijn er ook binnen de 
CVOVBB enige veranderingen. Er zijn enkele leden die een stapje hebben teruggenomen 
en de commissie is versterkt met een drietal nieuwe leden. Te weten Chiel Menting, 
Sjoerd Siemelink en Johan Koldenhof.  Met dit frisse stel in ons midden worden er weer 

nieuwe ideeën ingebracht. En dat is zeer welkom, want voor deze 10e editie van de 
volksspelen proberen we het spektakel nog groter te maken. 
  
Omdat de belangstelling van de teams steeds groter word, gaan we dit jaar naar een 
maximum van 12 deelnemende teams. De teams die vorig jaar hebben meegedaan krij-
gen dit jaar voorrang bij de inschrijvingen. De captains van deze teams zullen een in-
schrijvingsformulier ontvangen, en dienen deze voor 1 augustus in te leveren bij de com-
missie. Inschrijvingen die na 1 augustus binnen komen worden in volgorde van binnen-
komst toegelaten tot de volksspelen. Want 12 teams is maximum en VOL=VOL. Ook zal 
er dit jaar meer aandacht worden geschonken aan de jokers van de teams. Er komt een 
beloning voor de mooiste/leukste Joker, wat deze beloning inhoud  zal later blijken. Dus 
maak er wat moois van, (misschien is dit wel een mogelijkheid om het team van tevoren 
een keer bij elkaar te laten komen en tijdens een b…rtje iets te fabriceren). 
  
In de komende maanden zullen wij nog meer van ons laten horen hier in de Ratelaar. 
 
CVOVBB  
Ronald Ganzevles 



De Ratelaar - Juni 2010 - Pagina 13 
 

Evenementenkalender 2010 Apeldoorn   

JUNI 
4 Future Tennis Toernooi t/m 13 juni Tepci 
5 Culturele Pleinmarkt Orpheus 
6 Koopzondag Binnenstad 
6 Toppers van eigen bodem Marktplein 
11 WK Voetbal t/m 11 juli Leienplein 
12 Open Tuindagen t/m 13 juni Spelderholt Beekbergen 
12 Parkengolftoernooi Parken in Apeldoorn 
15 Zwemvierdaagse t/m 19 juni Kristalbad 
17 Boekenfestijn t/m 20 juni Americahal 
19 Midzomernachtfestival Cultuurkwartier 
19 Open Tuindagen t/m 20 juni Spelderholt Beekbergen 
19 FIVB World League Volleybal 
t/m 20 juni NED-BUL Omnisport Apeldoorn 
21 Avond4daagse Apeldoorn t/m 24 juni Orderbos 
25 Openingsconcert Drakenbootfestival Kanaaloevers Cen-
trum 
26 Drakenbootfestival t/m 27 juni Kanaaloevers Centrum 
 

JULI 
3 Theater op ‘t Zand Kootwijkerzand 
3 Start kofferbakverkoop Kanaal Zuid 
4 Koopzondag Binnenstad 
4 Kinder Parade Festijn Oranjepark 
4 Streetmasters Binnenstad 
6 Int. honk-en softbalseries t/m 11 juli Robur ‘58 
8 Open NK Beachsoccer t/m 11 juli (WK finale weekend) 
Marktplein 
13 Int. Wandelvierdaagse t/m 16 juli Start Victoria Boys 
23 Sensuality Caterplein 

AUGUSTUS 
1 Koopzondag Binnenstad 
1 Summerloverz Marktplein en Raadhuisplein 
2 Loenense Pony en Paardenmarkt Centrum Loenen 
5 Paardenspektakel t/m 8 augustus Riant Equestrian Cen-
tre Beekbergen 
6 NJO Muziekzomer t/m 22 augustus Diverse locaties 
7 Open dag AGOVV AGOVV 
8 Dancetour Marktplein 
13 Openlucht Filmfestival t/m 19 augustus Park Berg en 
Bos 
22 Art-event bij de Hamermolen Ugchelen 
22 Masterclass Apeldoorn t/m 30 augustus Orpheus 
27 Tempo Doeloefestival Marktplein en Raadhuisplein 
28 Vrijetijds- en cursusmarkt + Boulevard v. Welbevinden 
Vosselmanstraat 
 

SEPTEMBER 
4 Kanaalconcert t/m 5 september Kanaaloevers Centrum 
(t.h.v. Brugwachter) 
4 Concours d’Élégance t/m 5 september Paleis Het Loo 
4 Nationale Stoomtreindagen t/m 5 september Beekbergen
-Loenen 
4 Kristalbad Thriatlon Start Kristbalbad 
5 Koopzondag Binnenstad 
5 Bierfestival en preuvenement Marktplein 
5 Apeldoornse Tenniskampioenschappen 
t/m 19 september Diverse tennisverenigingen 
11 Nationale Monumentendagen 
t/m 12 september Diverse locaties 
11 Festival Mundial Oranjepark 
18 Oktoberfeste Leienplatz 
t/m 19 september Leienplein 
18 Apeldoornse Ruiter Kampioenschappen Park Berg en 
Bos 
25 Theaterstraat Ugchelen Centrum Ugchelen 
30 Apeldoorn Live Marktplein 
 

OKTOBER 
2 Apeldoornse Golf Kampioenschappen Golfclub de Scher-
penbergh 
3 Koopzondag Binnenstad 
10 Kunstmanifestatie Artistieke handen Americahal 
15 Nationale Postzegeltentoonstelling Postex t/m 17 okto-
ber Americahal 
17 Apeldoornse Mountainbike Kampioenschappen Sport-
park Orderbos 
23 Joods Cultureel Festival t/m 24 oktober KSG 
23 Roots in the Woods Binnenstad 
 

NOVEMBER 
6 Dag voor Radio Amateurs Americahal 
7 Koopzondag Binnenstad 
13 Intocht Sinterklaas Binnenstad 
13 Heldengala Gigant 
17 Spirit of Winter t/m 21 november Paleis Het Loo 
28 IJsbaan Raadhuisplein t/m 2 januari 2011 Raadhuis-
plein 
28 Koopzondag Binnenstad 
 
DECEMBER 
5 Koopzondag Binnenstad 
13 Baanzesdaagse tot en met 18 december Omnisport 
Apeldoorn 
16 Kerstmarkt Ugchelen t/m 19 december Ugchelen 
19 Koopzondag Binnenstad 
31 Net ‘11 Nettenfabriek 
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Buurt en Belangenvereniging BeemteBuurt en Belangenvereniging BeemteBuurt en Belangenvereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

 
 
Op 27 april was er een informatieavond georganiseerd door het Gelders Landschap in zalencentrum de Groot, over de 
aanleg van zgn. klompenpaden. Wat zijn nu klompenpaden,  
Dat zijn wandelpaden door agrarische en natuurgebieden, van elk ca. 5 kilometer, die ook weer kunnen aansluiten op 
andere wandelpaden. 
Het zijn paden door agrarische en natuurgebieden. Vaak zijn het paden die er van oudsher al liggen als kerkenpaden 
en die in ongebruik zijn geraakt door verkaveling of anderszins, maar  die door eenvoudige maatregelen en afspraken 
met eigenaren weer in gebruik kunnen worden genomen. 
Op de informatieavond waren de inwoners van de gemeente Voorst en in het bijzonder van de Vecht uitgenodigd. 
Maar ook o.a. bewoners van de Broeklanderweg hadden als goede buren een uitnodiging ontvangen.  
De belangenvereniging van de Vecht “Zijactief”was daar uiteraard aanwezig en ook  de buurt en belangenvereniging 
Beemte-Broekland was vertegenwoordigd. 
Tijdens die avond werden er via kaartmateriaal al enthousiast diverse suggesties geopperd voor klompenpaden. 
Aan het einde van de avond is er een werkgroep geformeerd, die verder gaat met de uitwerking van deze klompenpa-
den. 
We houden u op de hoogte 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De organisatie van de 50 plus reis heeft besloten, in overleg met het bestuur van de BBvBB, dat de 
geplande reis geen doorgang kon vinden i.v.m. het overlijden van mw. J. Uenk Hulleman. 
 
De 50 plus reis wordt verschoven naar 14 September a.s. 
Degene die al betaalt hebben, ontvangen binnenkort het geld van ons terug. 
In de Ratelaar van Juli wordt u verder geïnformeerd over de 50 plus reis van September. 
 
Met vriendelijke groet 
namens de BBvBB, 
Annet de Haan en Nanda van Welie 

50+ reis50+ reis50+ reis   
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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 
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Biljart vereniging De Keu / Ons HuusBiljart vereniging De Keu / Ons HuusBiljart vereniging De Keu / Ons Huus   
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Nieuws vanuit de schoolNieuws vanuit de schoolNieuws vanuit de school   

De viering van het 100-jarig jubileum van basisschool ‘Beemte’ is in volle gang. De hele week wordt er feest ge-
vierd. Via posters en flyers bent u op de hoogte gehouden van het programma. Samen met kinderen, ouders en 
buurtgenoten vieren we dit fantastische feest. 
 
In deze periode zijn de bovenbouwleerlingen ook druk bezig met het project rond de verkiezingen. Woensdag 9 
juni a.s. worden de landelijke verkiezingen gehouden voor een nieuwe regering. Op school leren de kinderen wat 
dit betekent en zijn ze zelf ook bezig met het opstellen van een eigen verkiezingsprogramma en voeren van 
campagne. Wie zou er gaan winnen en mag straks deelnemen in de leerlingraad… 
 
De maand juni is voor ons tegelijk ook de laatste maand van het schooljaar. Er staan deze maand nog verschillen-
de activiteiten op de planning: 
 

• Kanaalcup 

• Groep-8-dag 

• Avondvierdaagse 

• Inloopavond en portfolio      

• Afscheidsmusical groep 8 
 

Namens alle leerlingen en leerkrachten alvast een hele fijne zomervakantie gewenst! 

   

  
        samenwerking   concentratie 

  
 mediawijsheid  betrokkenheid 

onderwijs PCBS ‘Beemte’ anno 2010 
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Zijactief de Vecht 

 
Onze vereniging heeft, wat ledenavonden betreft, een zomerstop. In September 
beginnen we met het tweede seizoen. Toch kunnen we elkaar blijven ontmoeten tijdens 
de activiteiten die gepland en bedacht zijn door onze activiteitengroep, en de 
avondfietspuzzeltocht die door enkele leden wordt uitgezet. Waarvoor alvast onze dank. 
Hieronder de lijst met datums en adressen waar u zich op kunt geven. 
Doe gezellig mee, we zien u graag op één of meerdere uitstapjes. 
Mede namens het bestuur van ZijActief wens ik u een fijne zomer toe. 
Groetjes Janny. 

 Avondfietspuzzeltocht  30 juni 
 Opgeven voor 25 juni bij: 

Riet Simons                 055-3231731 email: rietsimons@hetnet.nl 
Annie Bonekamp        0578-573433 email: tbonekampvdlinde@hetnet.nl 
Marjan v/d Belt           055-3231826  
Annie Ten have         0571-291715 

 Dagfietstocht    dinsdag 15 juni 
 Opgeven  voor  1 juni bij:   Hettie v/t Erve    055-3232438     
                                                Lies Ham            055-3231704 

 Bustocht  dinsdag  31 augustus    of   donderdag  2 sept. 
 Opgeven  voor  1 juli bij: 
                                  Hettie v/t Erve   055-3232438  
                                  Lies ham            055-3231704 

 Wandeling door de kroondomeinen. 

 Nog een nader te bepalen datum in september 
 Opgeven bij 
                                  Annie Bonekamp  0578-573433   
                                  Mieke Huisman     055-3231987  
 
Elke woensdagmorgen kunt u mee doen met nordic walking. 
Start 9.00 vanaf  de Groot.  
Meer info over ZijActief op  www.de-vecht.nl  
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Hoi allemaal, 
 
Zijn jullie het ook zo zat, dat gekke weer? Dachten we in april dat de zomer al was begonnen, maar 
tijdens het schrijven van dit bericht, half mei, trekken we de handschoenen en paraplu weer uit de 
kast. De kinderen balen daar ook best een beetje van, hopelijk wordt het na de meivakantie nou écht 
zomer. Want wat is er nu fijner dan om de laatste vier weken tijdens een paar bloedhete Kippenhok 
dagen, net als vorig jaar lekker veel slagbal en kliederpartijen met water te houden? Duimt u mee 
met ons, dan komt het vast goed! 
 
Terugblik Wenum Hoeve; 
 
In de meivakantie hebben de kinderen zorgboerderij Wenum Hoeve bezocht. Boer Gert-jan en boerin 
Hanneke Wensink hebben ons een knotsgezellige middag bezorgd op hun prachtig gelegen boerderij 
en omliggend terrein met hun warme gastvrijheid en behulpzaamheid. Ingrediënten voor deze mid-
dag waren: Een spelletje koeiengolf in de wei, de dieren verzorgen en zelf pizza maken. We hebben 
geproost op een geslaagde middag met limonade en zelfs een lekker rosétje van de gastheer voor 
vrijwilligers Ans Buitenhuis en Yacintha vd Zouw! 
 
Zeepkistenrace; 
 
Voor de meivakantie zijn de kinderen begonnen om samen met Albert van Hartskamp de beruchte 
zeepkist af te timmeren. Het bleek meer werk dan gedacht en de kinderen waren zo enthousiast, dus 
Albert heeft ondanks zijn drukke agenda in de meivakantie het werk afgerond.  De constructie, be-
staande uit o.a. delen van een oude tafel en fietswielen van een kinderfietsje, is gemaakt door dhr. 
Van Arragon en zijn leerlingen van Chr. Praktijkschool De Boog. Nu is het taak aan juf Freke en haar 
leerlingen om de zeepkist om te toveren tot een mooie wagen en dan is deze niet alleen klaar voor 
onze eigen Kippenhok-zeepkistenrace, maar ook voor de musical van de Beemteschool kan de wa-
gen worden gebruikt. 
Geweldig om te zien hoe enthousiast juf Freke, Albert en meneer Van Arragon zijn meegegaan in dit 
‘wilde’ en ‘spontane’ idee. U leest in de Ratelaar van juli hoe de zeepkistenrace is verlopen en hoe 
de wagen uiteindelijk door de kinderen van groep 6,7 en 8 is afgemaakt voor de musical. 
 
Lasergame; 
 
De jongeren zijn hun laserguns al aan het oppoetsen. Op zaterdagavond 5 juni zullen ze kennisma-
ken met groep 8 van de Beemteschool en Pr. Beatrixschool middels dit leuke uitje, compleet met een 
frietje bij de  
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snackbar en barhangen in Het Kippenhok. De huidige bezoekers van de vrijdagavond 
vormen een hechte club met elkaar en vinden het daarom best lastig om te wennen aan 
het idee dat er straks nieuwe jongeren bijkomen. Eerlijk gezegd hadden ze hun vooroor-
delen de afgelopen tijd al klaar staan: die ene is te tuttig, die ander is te kinderachtig.. 
Hopelijk zorgt dit uitje ervoor dat hun vooroordelen worden weggenomen en dat er ruimte 
is om ook deze nieuwe groep jongeren zich te laten thuisvoelen in Het Kippenhok. U 
leest het in de volgende Ratelaar! 
 
Talentenjacht; 
 
BUURTBEWONERS OPGELET!!! Heeft u het nog in de agenda staan? Op vrijdagavond 11 
juni organiseert Het Kippenhok om 20.00 uur in dorpshuis Ons Huus speciaal voor alle 
ouders en buurtbewoners een talentenjacht. Een aantal kinderen bereiden een zang, 
dans, spel – en ook een culinaire act voor. Deze worden beoordeeld door een jury met 
hele bijzondere leden en achter de schermen worden we door één van de kinderen on-
dersteund als heuse toneelknecht. Wij zouden het ontzettend leuk vinden als de gehele 
buurt uit Beemte Broekland en Wenum Wiesel als publiek aan deze spetterende show 
wil deelnemen. KOMT U OOK????? 
 
Vragen of opmerkingen over Het Kippenhok zijn van harte welkom bij Mettie Gerritsen 
(jeugdouderling Wilhelminakerk).  
Zij is bereikbaar via 055-3122355 of mettiegerritsen@hotmail.com 
 
 
 
Hartelijke groet van werkgroep Het Kippenhok  
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

Disse keer un spraôke in ut Drentse dialect. Un tweespraôke veur ’n brulfte of ’n feessien. 
Veur ’n jaôr of wat terugge was ik op vekansie in Drente. Wie’j fiets’n daôr over de knaaldiek in ’t Haan-
tje waôr ’t verhaal zich ofspeult. Ut leek mien wel iets veur de Ratelaar. 
Ik hebbe ’t verhaaltien uut ‘e breid met un couplettien of viere. 
Wie of de ,, spraôke” `e schreev’n hef is mien niet bekend. Veule plezier. 
 

          Aôrnd. 

Samen: Uut ne Drentse buurte 
Doar komme wij vandan 
Wij beide komt van ’t Haantie 
An de knoaldiek woon wij an. 

 
Griet: Goeien avond al te soamen 

wij bint een boerenspan. 
’t Is vief joar nouw geleden 
Toen nam ik hum als man. 

 
Griet: En ik bin Jan zien vrouwe 
 
Jan:  En ik bin Griet heur man. 
 
Samen:  Wij beide komt van ’t Haantie 

An de knoaldiek woon wij an. 
 
Jan:  ’t Was Koningins verjoardag 

Wij hadden o zoo’n schik 
Toen dacht ik bie mien eigen 
Die deerne die nim ik. 

 
Griet: Wij luu, wij kunt best soamen 

Ik hebbe gien berouw. 
Op ’t laand en op de dele 
Help wij mekoar getrouw. 

 
Jan:  Wij hebben ook al vier zwiennen 

Een sik en ok een koe 
En as de klokke stiet op negen 
Goa wij naor bedde toe. 

 
 
Griet: Wij hebben ok al vief kinders 

De oldste wud al groot 
Ik voer ze daags ok twiemoal 
Met pap en roggebrood. 
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Uit de oude doosUit de oude doosUit de oude doos   

Jan:  En ‘smiddags an de toafel 
Dan doet ze net as ik 
Een kladde vet met piepers 
Dan eten wij oes dik. 

 
Griet: En dunne dames kleren 

Die hek van zuls niet an 
Maar dikke streepte rokke 
En ’n pilose bokse, drag mien man. 

 
Jan:  Mien pette die kan ‘k niet missen 

Die hol ik altied op 
Lest lag ik in de bestee 
Met mien pet nog op mien kop. 

 
Samen: Noa de karnemelksepap 

Met dreuge kössies stoete 
Goa wij der in, met ’n zoerkoolsteen 
Goed heite an de voete. 

 
Jan:  Ik kriebele eur dan iets in de nekke 

Met ’n spiertien roggestro 
O, zeg ze dan, daor op die plekke 
O, Jan, doar jeuk ’t mien zo. 

 
Samen: Doarnoa goat umsgeliek 

De beddedeuren toe 
Want ‘s maargens mot wij al weer vrog 
Hen melken noar de wei’je toe. 

 
Samen: En boet’nlandse reizen 
      Zo as naor Amsterdam 
      Maak wij niet, mar wel enkel 
      Naor Assen met de peerde tram. 
 
Jan:  Dat gedoe kan ik ziek van worden 
      Ik bin allein gezond 
      Met Grietien op de boerderije 
      En op oes eigen grond. 
 
Griet: En ik blief Jan zien vrouwe. 
 
Jan:  En ik blief Griet heur man. 
 
Samen: Wij beiden komt oet ’t Haantie 

An de knaoldiek woon wij an. 
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Sportclub    

E1 Kampioen !! 

 
 
Op dinsdagavond 11 mei stonden er ondanks de regen best veel supporters langs de lijn bij V en 
L. De jongens van de E-1 moesten tegen de meiden van de Victoria Boys E-5. Tja dan zult u den-
ken dat is een makkie, maar het tegendeel is waar. Onderschat het meidenvoetbal van tegen-
woordig niet, want ook deze meiden maakten het onze jongens nog behoorlijk lastig. Maar 
uiteindelijk heeft V en L gewonnen met 4-0 en werd er gescoord door Robin(2x), Len(1x) en Jur-
gen(1x) en ook de rest van de spelers en de keeper hebben er voor gevochten om deze wed-
strijd te winnen. Eigenlijk wisten ze op zaterdag 8 mei al dat ze kampioen waren omdat ze toen 
wonnen in Klarenbeek en sowieso bovenaan zouden blijven staan. Marco Schimmel had de 
wagen al klaar staan om met de kampioenen erop een rondje te rijden, helaas door het slechte 
weer werd het alleen een klein rondje door de Vecht. Maar goed dat mocht de pret niet drukken. 
Jurgen de Groot hoorde deze wagen langs komen en kwam spontaan met een doos ijsjes achter 
de jongens aan om ze te trakteren. Daarna kregen ze drinken met patat in de kantine van V en 
L, dit was een leuke afsluiting van dit voetbalseizoen. 
 
Een supporter. 

Van links naar rechts: Remy Buthod-Girard en Stefan Kamphorst (leider trainer), Jan Huisman (trainer), Ing-
mar Engel, Victor van Straaten, Robin van Welie, Jurgen Buitenhuis, Len Huisman, Jesse Uenk, Remco 
Overvelde, Jermo van Assen (keeper) en Kevin van Oorspronk. 
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Buurt Belangenvereniging BeemteBuurt Belangenvereniging BeemteBuurt Belangenvereniging Beemte---BroeklandBroeklandBroekland   

 

 

 

Op 27 april was er een informatieavond georganiseerd door het Gelders Landschap in zalencentrum 
de Groot, over de aanleg van zgn. klompenpaden. Wat zijn nu klompenpaden, 
Dat zijn wandelpaden door agrarische en natuurgebieden, van elk ca. 5 kilometer, die ook weer kun-
nen aansluiten op andere wandelpaden. 
 
Het zijn paden door agrarische en natuurgebieden. Vaak zijn het paden die er van oudsher al liggen 
als kerkenpaden en die in ongebruik zijn geraakt door verkaveling of anderszins, maar  die door een-
voudige maatregelen en afspraken met eigenaren weer in gebruik kunnen worden genomen. 
Op de informatieavond waren de inwoners van de gemeente Voorst en in het bijzonder van de Vecht 
uitgenodigd. Maar ook o.a. bewoners van de Broeklanderweg hadden als goede buren een uitnodiging 
ontvangen. 
 
De belangenvereniging van de Vecht “Zijactief”was daar uiteraard aanwezig en ook  de buurt en be-
langenvereniging Beemte-Broekland was vertegenwoordigd. 
Tijdens die avond werden er via kaartmateriaal al enthousiast diverse suggesties geopperd voor 
klompenpaden. 
Aan het einde van de avond is er een werkgroep geformeerd, die verder gaat met de uitwerking van 
deze klompenpaden. 
 
We houden u op de hoogte. 
 
Jan Vegter 
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Over oude ambachten en tradities 
 
 
Ik ben op zoek naar mensen die ons kunnen vertellen  over oude ambachten, 
tradities en dingen die voorbij gaan, zodat hun ken nis niet helemaal 
verloren gaat. 
Vandaag ben ik op bezoek bij dhr. Van Welie senior om te vragen naar 
koetouwen draaien, bezems. En als meneer Van Welie eenmaal begint te 
vertellen……. 
Ik zal mij deze keer beperken tot het maken (karnen ) van boter en karnemelk 
en wat je met de karnemelk kan doen. 
 
Boter en karnemelk. 
De arbeiders hadden het vroeger niet zo breed. Dan was het best fijn als je 
2 of 3 geiten had om je van melk, boter en karnemel k te voorzien. 
De beetjes melk die over bleven werden in een melkb us gedaan (die van meneer 
Van Welie heeft onderaan een kraantje). De melkbus werd lekker warm op de 
hoek van de haardplaat bij de haard of vuur gezet o m zuur en dik te worden. 
Als dat niet goed wou lukken, werd er soms een beet je karnemelk bij gedaan. 
Om te kijken of het goed genoeg was om te gaan karn en haalde men er een 
vinger doorheen! 
Dan kon het karnen beginnen. Dat deed je met een ka rnhout: een houten steel 
met onderaan een vastzittende houten schijf met gat en erin en om de steel 
een dubbele schijf die kon schuiven. Het karnhout w erd in de bus gezet, zo 
dat de bovenste losse schijf als deksel diende. Je bewoog de steel op , 
zeker 2 uur lang tot er gele kluitjes verschenen. 
Die kluitjes werden er met een schuimspaan afgesche pt en konden in een grote 
zeef uitlekken. En zo ging je verder met karnen. 
De laatste kleine klontjes liet men in een kaasdoek  boven een emmer 
uitlekken. 
Wat er uit komt aan vocht is karnemelk. 
De boter uit de zeef werd in een theedoek droog gem aakt en daarna werd onder 
de kraan het zuur eraf gespoeld. Vervolgens weer op  de doek goed uitgekneed 
en met een beetje zout weer in elkaar gekneed. Dan was de boter klaar en kon 
in de boterpot! 
Door het karnen werd de melk dikker: boter. De melk  die overbleef werd juist 
weer dunner en dat werd karnemelk. En van de karnem elk kon je weer van alles 
maken, zoals karnemelkse pap  of kruutmoes. 
 
Kruutmoes volgens recept van Jaap en Frieda. 
Kruutmoes is eigenlijk een zomers product: als de k oeien naar buiten gingen, 
was er tijd om kruutmoes te maken. Van zelfgemaakte  karnemelk het lekkerste, 
maar ook met karnemelk uit de winkel gaat het prima . 
In een soeppan gaat een laagje water van ongeveer 5  cm. Een kopje gort erin, 
en in zijn geheel een pakje mager spek, een grove e n een fijne rookworst. 
Dan een pakje rozijnen (gewassen, zonder pit) en ee n half pakje krenten. 
Er zijn mensen die er een half blikje bruine bonen bij doen, de Van Welies 
doen dat niet. 
Daarna zoveel mogelijk klein gesneden kervel erin. 
Koken en regelmatig roeren  tot het water opgekookt  is. De worst is dan 
makkelijk te snijden in plakjes en het spek in dobb elsteentjes. Ze mogen 
weer terug in de pan. Goed roeren en de pan wegzett en tot het zover is 
afgekoeld dat de karnemelk niet schift als je het t oevoegt. Er kan 
anderhalve liter karnemelk toegevoegd worden. Wel g oed doorroeren. 
Kruutmoes kan koud of warm gegeten worden en sommig e mensen doen er een 
scheutje stroop door. 
Nadat ik mijn bakjes koffie met lekkers op heb en d e koetouwen, bezems  en 
hoe je een touw draait heb bekeken ga ik weer naar huis. 
Ik kom hier graag terug voor nog meer oude gebruike n en wijsheden! 

 
      Mieke v.d.Pangaard 
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IJsvereniging Beemte-Broekland 16 mei 

Na weken van voorbereiding is het zo ver, vandaag gaat de eerste skeeler prestatietocht van Beemte-

Broekland van start. 

Niets schijnt ons in de weg te staan voor een geweldige dag zelfs de zon staat uitbundig aan de lucht te 

schijnen. 

Zaterdag avond is de “baan “ helemaal geveegd en met de bladblazer schoon gemaakt.  

Zondag morgen in alle vroegte gaan de bestuursleden aan de slag met het opbouwen en uitzetten van de rou-

te. 

De afzettingen worden geplaatst, de kramen opgebouwd, het inschrijfhok op zijn plaats gezet en de mooi 

verbouwde verkoop wagen op zijn plaats gereden. 

Deze verkoop wagen was voor de winter nog een aftandse half verrotte schafkeet maar na menig uurtje 

klussen is het de trots van de vereniging geworden. 

De vereniging gaat er van uit dat ze hem elk jaar voor het ijs en het skeeleren te voorschijn mogen halen.                      

Thuis worden ondertussen voorbereidingen getroffen om de koffie voor onze vrijwilligers op tijd in de kan-

nen te krijgen. 

Een ieder kijkt uit na de klok van tien uur wat zal de dag brengen en vooral hoeveel mensen komen op ons 

evenement af. 

Het bestuur en aanhang speculeert hierover al dagen, en fantaseren er heerlijk op los. 

Waar een aantal voorzichtig blij zal zijn met een geringe opkomst (het is tenslotte de eerste keer) denkt 

een ander dat de opkomst groots zal worden. 

Maar hoe het ook zal lopen onze mensen gaan er vanuit dat het een geslaagde dag zal gaan worden. 

De vrijwilligers hebben zich gemeld en zijn naar hun post vertrokken iedereen is er klaar voor. 

En dan is het 10 uur de eerste inschrijver meldt zich. 

Langzaam komen er nog een aantal deelnemers binnen druppelen maar de “grote” aantallen blijven uit. 

Maar al zijn er maar een paar skeeleraars op het parcours de stemming zit er wel in. 

Op verschillende plaatsen langs de route staan mensen en moedigen de deelnemers aan er wordt geapplau-

disseerd 

en gejuicht. 

Onder tussen heeft zich Jaap van Benthem met zijn twee zonen ingeschreven. 

Ja ja de broer van … juist tweevoudig Elfstedentocht winnaar Evert van Benthem. 

De Beemte wordt meteen goed op de kaart gezet in de sportwereld !!!!                    

Tegen de klok van enen zijn er al wel 11 inschrijvingen ??? 

Dit valt ons toch wel wat tegen maar onze hoop is op de middag gevestigd. 

De vrijwilligers zijn inmiddels afgelost en de nieuwe ploeg is klaar om massa’s stempels te drukken.                    

Ook nu is de opkomst gering maar dat drukt de pret niet. 

Bij de verkoopwagen doet menigeen zich te goed aan een frietje of een snack.   

Er is al een aantal deelnemers die het voor gezien houden en hun medaille in ontvangst hebben genomen. 

Vooral de jongste vinden dit helemaal geweldig en dat blijft prachtig om naar te kijken. 

De trotse blikken die je dan ziet de twinkeling in die oogjes daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. 

 

   De mannen van Benthem skeeleren heel gestaagd verder vergezeld door nog een vader met zijn twee 

zoontjes. 

Zij gingen met zijn zessen de strijd aan voor de meeste stempels en de daarbij behorende bekers. 

Het was een mooi plaatje om naar te kijken: een mooie slag, een gelijkmatig ritme, maar vooral doorzettings-

vermogen. 

Het was volgens hun een mooie route maar wel “zwaar”om te rijden. 

Tja , misschien moeten we de gemeente maar eens vragen dit rondje Beemte glad te asfalteren. 

Vanaf vier uur kon er niet meer worden ingeschreven en om vijf uur was het einde van de eerste skeeler 

prestatietocht van ijsvereniging Beemte-Broekland een feit . 
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IJsvereniging Beemte-Broekland 16 mei 

De oudste deelne-

mer                                           

57 jaar/ 54 km 


