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Algemene 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
18 mei 2010

50 plus reis BBvBB
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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:
Fax:
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055-3121390
055-3122528

Van de redactie
Beste Lezers
Ook deze maand is het ons weer gelukt om een Ratelaar vol nieuws en informatie uit onze omgeving
te vullen. Iedere keer zijn we weer benieuwd wat er aangeleverd is. Ook kregen we de afgelopen
maand een compliment toegestuurd van bewoners uit Beemte-Broekland, bij deze onze dank daarvoor! Leuk om te lezen.
Als redactie willen wij het Kippenhok feliciteren met hun één jarige bestaan in februari. Wij hopen dat
het ook dit jaar een succes blijft en dat kinderen en pubers er met veel plezier naar toe blijven gaan.
Ook de reünie van onze Beemte school komt steeds dichter bij.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Beemte school.
www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Heeft u ook iets leuks voor in de Ratelaar? Mail ons gerust, als het voor de 15e van de maand binnen
is kunnen we het in de volgende Ratelaar plaatsen.
We wensen u weer veel leesplezier.
Met vriendelijke groet namens de redactie,
Marjan van Assen.

Uitgave data
Week 13
Week 17
Week 22
Week 27

Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra

Week 35
Week 40
Week 44
Week 48
2011
Week 5

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

De Ratelaar - Maart 2010 - Pagina 9

BBvBB

Buurt Belangen vereniging Beemte Broekland

Uitnodiging Openbare Jaarvergadering van de Buurten Belangenvereniging van Beemte Broekland

Locatie
Datum
Aanvang

: buurthuis “Ons Huus”
: donderdag 4 maart 2010
: 19.30 uur ( zaal open vanaf 19.00 uur )

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse vergadering van de
Buurt- en Belangenvereniging van Beemte Broekland (BBvBB).
Als bestuur van de Belangenvereniging zouden wij graag met u een aantal onderwerpen,
die de inwoners van Beemte Broekland raken, willen bespreken. Zo zal worden ingegaan
op:
de gewijzigde verkeerssituatie met betrekking tot de Stadhoudersmolen en Zuidbroek,
actualiteiten met betrekking tot het LOG,
actualiteiten met betrekking tot de Weteringse Broek,
actualiteiten met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan voor Beemte
Broekland,
de uitgave en opzet van de Ratelaar,
aftredende ( Anton Hafkamp en Nelly Koenen ) en te kiezen bestuursleden
( Nelly Koenen en Jan Vegter ),
De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening 19.30 uur
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 26 februari 2009
Verslag penningmeester
Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie.
Activiteiten en ontwikkelingen 2009
Activiteiten en ontwikkelingen 2010
Verkiezing nieuwe bestuursleden.
Aftredend Anton Hafkamp ( niet herkiesbaar) en Nelly Koenen ( herkiesbaar) Bestuur draagt Jan Vegter voor als nieuw bestuurslid.
Uitslag tuinkeuringen 2009
Rondvraag
Sluiting.

Na afloop van de vergadering zal als vanouds een spelletje bingo worden gespeeld.
Er staan veel onderwerpen op de agenda en het bestuur rekent dan ook op uw komst.
Met vriendelijke groet,
M. Kuiper
Secretaris BBvBB
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Beste buurtbewoners,
De winter in Holland is weer als vanouds. Ondanks alle klimaatveranderingen kan het
toch nog steeds goed koud worden in ons kikkerlandje. En dat is best lekker, al is het op
de weg goed oppassen met de gladheid.
Er gebeurt veel in onze vereniging, al vindt het meeste werk achter de schermen plaats.
We zijn druk in de weer om tot een oplossing voor de oud papier inzameling te komen.
Wij wachten al geruime tijd op een afspraak met de gemeente Apeldoorn om de situatie
te bespreken. Maar de gemeente laat niets van zich horen, ondanks dat wij al meerdere
malen hebben aangedrongen om in gesprek te komen. En dat is erg teleurstellend, want
ondertussen wordt door Circulus wel informatie verzonden over de nieuwe oud papier
containers. Door de verwarring die daardoor ontstaat krijgen wij nogal wat verontruste
telefoontjes van buurtbewoners.
Op het moment dat wij dit schrijven is de situatie als volgt:
- er is nog géén overeenstemming met onze vereniging bereikt over de oud papier
inzameling in de buurtschap Beemte Broekland;
- zolang er geen overeenstemming is bereikt met de gemeente Apeldoorn mag
Circulus geen blauwe containers plaatsen;
- er is nog geen duidelijk of onze vereniging oud papier mag blijven ophalen of dat
wij dat verplicht moeten afstaan aan Circulus;
- zolang u niets van ons hoort wordt het oud papier op de gebruikelijke wijze door
ons opgehaald.
Mocht de oud papier inzameling in de toekomst worden overgenomen door Circulus, dan
hebben wij de volgende oplossingen;
- maandelijks een oud papier container bij het dorpshuis te plaatsen voor de
buurtbewoners;
- een oplossing voor de bedrijven die oud papier aan onze vereniging willen
schenken.
Wij houden u op de hoogte van eventuele ontwikkelingen, zo nodig via een extra
nieuwsbrief.
Op zaterdag 30 januari was de vrijwilligersavond in het dorpshuis. Ondanks het gladde
weer was de opkomst naar tevredenheid. Er was gekozen voor een gezellige en rustige
avond met een hapje en een drankje. Het werd een erg gezellige avond waarop de
nodige contacten met anderen zijn gelegd.
Tot slot willen wij u wijzen op onze vernieuwde website www.onshuus.nl, waarop een
begin van de samenwerking tussen verschillende partijen zichtbaar wordt.
Namens de dorpshuisvereniging,

Richard Smallegoor
voorzitter
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PCBS “Beemte”
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Brug over het kanaal (ene kant)
Donderdag 18 februari is er feestelijk stilgestaan bij de werkzaamheden aan de brug over
het kanaal die het bedrijventerrein Stadhoudersmolen verbindt met de Oost Veluweweg. Er
is nog geen brug te zien, maar een hapje en een drankje, zoals in de uitnodiging van de
gemeente Apeldoorn stond, is natuurlijk nooit weg. Dus op naar de westelijke oever van
het kanaal waar een partytent gereed stond om de gasten te ontvangen en te verwelkomen met een kopje koffie of thee al naargelang de behoefte van de binnenkomer. Ook
stonden er taartjes klaar om de eerste trek te stillen.
Na enige tijd gaf de organisator van het evenement een overzicht van wat ons allemaal te
wachten staat. Als eerste zal de wethouder Rob Metz spreken, daarna een korte wandeling
naar de bouwput om daar de feestelijke handeling te laten verrichten door de wethouder.
Vervolgens terug naar de partytent voor het toegezegde hapje en drankje.
De wethouder beklom het spreekgestoelte en gaf uiting aan zijn tevredenheid dat, nu eindelijk na een jaar of tien plannen maken, de weg en de brug er komt. Hij verwacht veel
economisch voordeel en een snelle invulling van het industriegebied
Stadhoudersmolen. Er zijn al toezeggingen van bedrijven. Na een minuut of tien applaudisseren de luisteraars als de wethouder stopt met
spreken en zich in een overal hijst. Hij begaf zich op weg naar de
hijskraan om er in te gaan zitten. Daarna werd hij geïnstrueerd door
een deskundige, hoe de afgesproken handeling te verrichten. Die bestond uit het drukken op een knop waarna de hijskraan een betonbekisting een halve meter liet zakken, tot die op de grond stond. Applaus klonk op en de wethouder werd snel de hijskraan uitgeloodst.
Hij kreeg nog een rondleiding in de bouwput en verbaasde zich over
de grootte van het karwei. Het worden dan ook drie bruggen, twee
voor het snelverkeer en één voor het fietsverkeer, legde de aanwezige projectleider van de bouwfirma uit. Ook de Grift was een behoorlijke sta(sic!) in de weg, maakte de spreker duidelijk. Beiden verkneukelden zich over het kunstwerk, zoals de brug in vakjargon
Wethouder Rob Metz in actie.
wordt genoemd. Ze zien het ook als een markant punt in een landschap, zoals bijvoorbeeld een kerktoren. De wethouder en de projectleider bedankten elkaar uitvoerig. Daarmee was het officiële gedeelte afgelopen en begaf iedereen zich spoorslags naar de partytent.
Daar aangekomen kon worden vastgesteld dat de cateraar de koffie en thee reeds vervangen had door allerhande warme en koude lekkernijen. Wat te zeggen van
een beker erwtensoep met veel stukjes worst of van de
overheerlijke gehaktballetjes. Ook frisdranken en zelfs
een biertje was er te krijgen. Er kon eens even flink
worden bijgepraat tussen de verschillende disciplines,
zoals de ambtenaren, bouwkundigen en belangstellenden uit de buurt.
Kortom, het was èn heel gezellig èn heel goed van eten
en drinken.

Siep Woudstra
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Brug over het kanaal (andere kant)
Onderstaande brief is het antwoord van de gemeente Apeldoorn op een vraag van de BBvBB
waarom het fietspad langs de westzijde van het kanaal, weliswaar tijdelijk, wordt afgesloten.

Wegens werkzaamheden voor de nieuwe brug voor de Stadhoudersmolenweg (en binnenkort
ook aan de Grift bij de Rioolwaterzuivering) is het recreatieve fietspad langs de westzijde van
het kanaal tussen de Papagaaiweg en de fietsbrug over het kanaal nabij de Anklaarseweg
tijdelijk afgesloten.
Al geruime tijd voor de afsluiting van genoemd fietspad en ook tijdens de werkzaamheden
t.b.v. de Stadhoudersmolenweg is gebleken dat verreweg het meeste fietsverkeer uit de omgeving van de Beemte naar Apeldoorn (het deel ten westen van het kanaal) v.v. gebruik
maakt van de evenwijdig lopende Wenumseweg Veldweg. Het recreatieve fietspad langs het
kanaal wordt door bestemmingsverkeer weinig gebruikt. Het geringe aantal bandensporen in
de sneeuw op het recreatieve fietspad voor de afsluiting onderschrijven deze stelling.
Desondanks is er door de uitvoerende partijen overwogen
om de fietsers langs het kanaal door het werkterrein te
leiden. Echter er wordt een brug over het kanaal gebouwd en binnenkort naast de brug ook een betonnen
ecologische doorvoer (ecoduiker) van de Grift onder de
toekomstige Stadhoudersmolenweg.
Gezien de complexiteit van het werk op een kleine ruimte
en de relatief grote diepte van de Grift onder het maaiveld is er helaas ter plaatse geen logische en veilige tijdelijke passage voor fietsers van het werk beschikbaar.
Door middel van omleidingsborden wordt nu de route
voor fietsers via de Wenumse Veldweg aangegeven. Er
worden binnenkort maatregelen genomen om de omleiding duidelijker aan te geven. Via de route over de Wenumse Veldweg behoeven fietsers geen gebruik te maken van de rijbaan voor auto’s langs de oostzijde van
het kanaal tussen de Papagaaiweg en de genoemde fietsbrug.
De afgedamde grift

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directievoerder van de gemeente voor het werk
Stadhoudersmolenweg, de heer René Olde Rikkert (tel. 06-53796550) of bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet
Bert Vierhout
Sr. projectleider Openbare Werken
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Prinsessentaart gemaakt door deelnemers uit de Beemte!
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Workshops
In juni 2008 heeft u in de Ratelaar kunnen lezen over het kleinste beeldentuintje van
Barbara Pijnappel aan de Oude Zwolseweg.
Barbara is verhuisd en woont nu – om de hoek -aan de Fluitersweg 34.
Reden om haar workshopprogramma in het nieuwe onderkomen eens te bekijken.
Er wordt een workshop Speksteen Bewerken gegeven op 27 maart, 24 april, 29 mei, 19 juni
3 en 24 juli, 7 en 28 augustus, 18 september, 16 oktober, 13 november en 18 december.
De workshop is van 13.00-16.30 uur en kost exclusief steen € 35,00.
Je moet een paar dingen zelf meenemen, zoals een wasteiltje, werkhandschoenen en een
oude handdoek. Informeer hiernaar bij Barbara via e-mail art-barb@planet.nl of telefonisch
055 5212407. Veel informatie is te vinden op www.barbsgallery.com.
Tevens is er een workshop boetseren met plusklei mogelijk op verzoek voor groepen van
minimaal 5 personen (data en dagdeel in overleg).
Deze workshop kost € 25,00 exclusief de klei.

In september 2009 kon u informatie vinden over de workshops die Ineke Nieubuur bij
’t Oegenbos geeft. Op dit moment zijn er workshops gepland in wijkcentrum Drieschoten
(Kerschoten) op maandag en in wijkcentrum Orca (Orden) op woensdag.
In maart is dat een lamp of 2 sfeerlichtjes met glasmozaïek.
Of voor buiten een leuke muurhanger met wilgentenen.
In april een mooie zeepketting, sieraden maken en een sierlijk beeldje met powertex.
Mei is nog niet bekend, maar voor juni staat in elk geval een tuinetagère met lantaarntje
op het programma. Prijzen variëren tussen € 22,50 en € 32,50.
Heb je zelf ideeën of wensen, bel of mail gerust!
Informatie of opgeven:: www.lavanda-decoraties.nl of telefonisch 055 5223913.

In oktober 2009 vertelde ik over het enorme aantal verschillende workshops die Atelier
Lucia geeft in Terwolde. De 2 prinsessentaarten die op de foto’s staan werden door dochter
en schoondochter bij haar gemaakt.
Heb je een groepje van min. 6 mensen bij elkaar, dan kan in overleg een datum en tijd
afgesproken worden. Voor losse aanmeldingen kun je aanschuiven op al bekende data die
je kan vinden op www.atelier-lucia.nl.
Enkele voorbeelden van de onderwerpen: chocolade workshop, groendecoratie, brocante
woondecoratie, banketbakkerstaart decoreren, mozaïeken, met kralen en sieraden,
zeephanger, nagelstyling en zelfs biertappen!
Een grote aanrader is om de voorjaarsfair van Atelier Lucia te bezoeken op zondag 7 maart.
Dan is er open huis, zijn er leuke dingen te koop van deelnemende handelaars, maar ook
van Atelier Lucia. Je kan dan de onderwerpen van de workshops eerst eens zelf bekijken.
De voorjaarsbeurs is van 14.00 uur tot 17.00 uur bij café restaurant Dorpszicht aan de
Dorpsstraat 59 in Terwolde.
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V o o r e lk e k lu s
in e n o m h e t h u is
V e lle rtw e g 2 0
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E -m a il: g va n lo h u ize n @ h e tn e t.n l
w w w .k lu s s e n -h o ve n ie rs b e d rijf.n l

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 Teuge 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
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Projectgroep “Visie Beemte Broekland”
Op 11 februari heeft de werkgroep voor de buurtvisie van Beemte Broekland haar tweede overleg
gehad. Tijdens het eerste overleg lag de nadruk bij de Brede School gedachte. De leerkrachten
van basisschool Beemte hadden een heldere presentatie voorbereid van het idee achter de Brede
School gedachte.
Het tweede overleg ging meer over het daadwerkelijk ontwikkelen van een buurtvisie. Bij het
overleg zijn verschillende partijen uit de buurtschap aanwezig. Op dit moment zijn dat
basisschool Beemte, Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland, Wilhelminakerk,
gemeente Apeldoorn, Wisselwerk Christelijk Jongerenwerk Apeldoorn en dorpshuisvereniging
Ons Huus.
Een buurtvisie is belangrijk om een toekomstplan voor de buurtschap te bepalen. Deze visie moet
worden opgesteld vanuit de wensen en ideeën van de gehele buurtschap. Het is belangrijk dat
iedereen zoveel mogelijk bij het opstellen van de buurtvisie wordt betrokken, zodat er een breed
gedragen toekomstplan voor Beemte Broekland ontstaat. Een aantal voorbeelden van projecten
voor een buurtvisie zijn een buurtwinkel, (sociale) woningbouw, openbaar vervoer,
jeugdactiviteiten, fietspaden, enz.
Uit de twee brainstormsessies zijn twee trajecten naar voren gekomen die doorlopen moeten
worden. Het eerste is het opstellen van de buurtvisie. Deze wordt bij voorkeur uitgevoerd door
een externe partij. Daarvoor leggen wij contacten met de Vereniging voor Kleine Kernen (VKK).
De VVK gaat in overleg met de buurtschap en de verenigingen in de buurtschap alle ideeën
inventariseren om tot een gemeenschappelijk plan te komen. Hoe dit traject er verder uit komt te
zien zullen wij tijdens het volgende overleg gaan bespreken met een adviseur van VVK.

Een tweede traject welke parallel aan de dorpsvisie wordt gestart is om de huidige mogelijkheden
te bepalen. Daarbij gaat het om projecten die nu al met samenwerkende partijen kunnen worden
opgepakt en die de leefbaarheid van de buurtschap verbeteren.
Het eerste brainstormsessies van de projectgroep hebben ertoe geleid dat er meer inzicht ontstaat
in de wensen en ideeën van de verschillende partijen. Er blijkt nog steeds veel versnippering te
bestaan tussen de verschillende verenigingen. Dit is het eerste winstpunt voor het projectteam.
Maar dit is nog maar het begin van de samenwerking. We willen u via de Ratelaar op de hoogte
houden van de ontwikkelingen van de dorpsvisie.
Uiteindelijk is de hulp van iedereen belangrijk om de dorpsvisie tot een succes te maken en de
leefbaarheid van onze buurtschap voor jong en oud te verbeteren. U bent van harte uitgenodigd
om uw ideeën kenbaar te maken en aan het overleg deel te nemen. Als u interesse heeft kunt u
met één van de projectleden contact opnemen om aan dorpsvisie deel te nemen.
Namens de projectgroep Visie Beemte Broekland,

Richard Smallegoor
Voorzitter dorpshuisvereniging Ons Huus
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IJsvereniging Beemte
Beemte-Broekland

Hallo IJsliefhebbers/sters van Beemte Broekland
Zoals jullie vast wel weten zijn wij als ijsvereniging sinds vorig jaar weer
actief.
2009 was voor ons een groot succes.
Wij hebben ons aangemeld bij de KNSB en hiervoor hebben we leden
nodig.
Heb je ook zin om lid te worden ?????
Kom dan naar onze ledenvergadering op 10 maart 2010 om
20.00 uur in dorpshuis “Ons Huus”.
Hier kun je je dan aanmelden voor € 5,- per jaar.
Iedereen is welkom ook al wordt je geen lid.
Verder is het onze bedoeling om een skeelertocht te organiseren in mei,
verdere informatie hierover volgt tzt.
Namens ijsvereniging Beemte Broekland
A. v. Hartskamp
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SENIORENSOOS

Dinsdag 5 januari was de eerste keer van het nieuwe jaar dat de senioren
weer bij elkaar kwamen in het dorpshuis.
Het was een hele gezellige middag,we begonnen met koffie of thee en
natuurlijk oliebollen aangeboden door Jan en Minie van "Ons Huus".
Gezellig een praatje maken met elkaar,er was weer veel te vertellen zo na
de feestdagen.
Het was de bedoeling dat er twee midwinterhoornblazers zouden komen.
Maar wegens ziekte konden ze niet komen,jammer.
Aangezien dat Bep heel creatief is had ze een heel mooi spel gemaakt.
Het waren vragen over de o.a. streek, koninklijk huis enz..
Die moesten we in groepjes gaan beantwoorden.
Met tussendoor een drankje aangeboden van iemand die jarig was
geweest.
En warme hapjes van het dorpshuis.
Iedereen ging voldaan naar huis.
Dinsdag 2 februari waren we weer bij elkaar,de opkomst was prima.
Ondanks het slechte winterweer,dat wil wel zeggen dat ieder graag naar
soos toe gaat.
Het was ook net dat het zo moest wezen een toepasselijk onderwerp.
HET WEER heel actueel en interessant.
Mark Wolvenne weerman uit Terwolde kon ons er heel veel over vertellen.
En hij had geweldige mooie dia’s van mooie luchten tot prachtige
natuurverschijnselen.
Van Mark Wolvenne zie je ook wel eens mooie foto's bij het weerbericht
na het journaal.
Het was een leerzame gezellige middag.
De volgende soosmiddag is Dinsdag 2 maart,het belooft weer een leuke
middag te worden.
Als u zin heeft om ook eens te komen kijken,u bent van harte welkom.
De leeftijd bij ons varieert ±55 tot door de 90 jaar.
Groeten Dinie, Bep en Mini.
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Zijactief de Vecht
De dames van Zijactief gaan deze maand op de creatieve toer. De
activiteitencommissie zal ongetwijfeld weer iets leuks hebben bedacht. Wat het zal
worden, is nog een verrassing. Op woensdag 24 maart komen de dames bijeen. Voor
deze doe-avonden is meestal veel belangstelling. U bent als introducé van harte
welkom, om mee te doen.
Ook kunt u al vast de avond van 14 April in de agenda zetten. Onze gast is dan de hr.
Ypma uroloog te Deventer.
De avond begint om 20.00 uur, om 19.45 uur staat de koffie klaar. Tot Ziens.
Algemene info en foto`s op site www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief.
Groetjes Janny.

Ingezonden brief
Aan alle bewoners,
Zoals u weet komt er voor ons gebied een nieuw bestemmingsplan en welstandsbeleid. Op dit moment is het
in het stadium van beoordelen van “zienswijzen”.
Hieraan vooraf gegaan is de presentatie van het ontwerpplan in de Fruitierschool.
Wat ik vond van deze presentatie zal ik hier achterwege laten. Wel is er een aantal malen genoemd.: “Als u
plannen of vragen heeft kunt u altijd een afspraak maken met de dienst Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.”
Dit heb ik in m’n oren geknoopt, want ik heb zowel plannen als vragen.
Nu zijn er een aantal mensen mij voorgegaan in het maken van zo’n afspraak, en van horen zeggen was het
zonder in detail te treden, zeg maar nogal negatief.
Ik doe niet zoveel uit op dit soort verhalen, daar ze altijd gekleurd, dan wel “Ik heb m’n zin niet gekregen”
verhalen zijn. Dus vol goede moed heb ik zelf ook een afspraak gemaakt.
Ik heb nu uit de eerste hand ervaren hoe het er aan toe gaat, en ik geloof dat ik van m’n leven niet zo onbehoorlijk ben behandeld. Ik zou machtsmisbruik rustig een understatement durven noemen.
In eerste instantie had ik zoiets van “laat maar” dit kan je toch nooit winnen. Aan de andere kant als we allemaal zo denken komen ze er nog mee weg ook.
Niet terecht denk ik.
Ook dit soort ervaring gehad? Ook gedacht van “laat maar” hier kom ik toch niet verder mee?
Laat het me weten want ik ben van plan er iets aan te doen.
Ik wil alleen maar uw slechte ervaring horen en toevoegen aan een klacht gericht aan B&W
Groet,
Paul Malgo
Broeklanderweg 4
Tel. 06 52 45 8000
p.malgo@kpnplanet.nl
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Het Kippenhok
Hoi allemaal,
Allereerst willen we dit feestelijke bericht beginnen om de kinderen, ouders,
scholen en buurtbewoners te feliciteren met het 1-jarig bestaan van Het
Kippenhok. Een bijzondere felicitatie gaat naar de participanten; dankzij het initiatief en
inzet van de Wilhelminakerk, st. Joker, Christelijk Jeugdwerk Apeldoorn en Ons Huus is
dit bijzondere samenwerkingsproject uitgegroeid naar een bloeiend, warm en ontspannen
ontmoetingsplek (zowel voor en achter de schermen) en fungeert het stiekem als nieuwe brug tussen de
nieuwste generatie van Beemte Broekland en Wenum Wiesel .
We herinneren ons allemaal nog de feestelijke opening van vorig jaar op 8 februari 2009. Een jaar
later, op 9 februari 2010, hebben 20 kinderen de eerste verjaardag gevierd met een disco, cake
versieren en verstoppertje spelen. Een feestelijke middag waarop we met elkaar hebben geproost!
De inloopmiddag van de kinderen
Tijdens de normale inloopmiddagen in deze winterperiode is
het rustiger dan anders, maar daarom niet minder gezellig
in Het Kippenhok. We kunnen nu makkelijker even samen
wat langer kletsen of iets anders doen dan de activiteit die
gepland stond, omdat je met een kleiner groepje daarover
makkelijker afspraken kan maken. En tijdens de bijzondere
inloopmiddagen zoals het solderen of de workshop
Streetdance is het dan weer ‘lekker druk’. Helemaal top
dus!
De inloopavond van de jongeren
Het blijft een gezellige boel op de vrijdagavond, met hele
wisselende opkomsten. De ene week is een knus, klein groepje, de andere week zijn alle jongeren er en
nemen ze andere vrienden mee en zijn het er wel 13. Helaas is onze vaste vrijwilligster Irma Hoekstra
wegens ziekte de komende tijd afwezig, wij wensen haar beterschap. Daarnaast danken wij onze
stagiaire Linda Keizer, zij heeft met veel enthousiasme en inzet haar stage in Het Kippenhok succesvol
afgerond. Met deze berichten in ons achterhoofd, kunt u zich voorstellen dat het fijn is om wat extra
(tijdelijke) hulp op vrijdagavond te kunnen bieden. Dus mocht u het leuk vinden om Nienke te komen
helpen bij de jongeren, dan kunt u dit aangeven bij Josien de Graaf, regiocoördinator CJA. E-mail:
r.graaf63@chello.nl
Sirkelslag
De 2 Kippenhok teams (een kleurrijke mix van kinderen uit gr 7/8 en jongeren uit Beemte Broekland en
Wenum Wiesel) hebben op 29 januari een spannende en fanatieke strijd geleverd bij de landelijke
spelwedstrijd van Sirkelslag Kids 2010. Er deden 100 teams uit heel Nederland mee, verspreid over 4
regio’s. Het team van Monique Sietsma(spelleider) en dominee Wim Westerveld (jurylid) is in onze regio
2e geworden, een fantastische prestatie!
Talentenjacht voor de buurt!
Aan het begin van dit schoolseizoen hebben de kinderen een promotiefilmpje gemaakt en die willen wij
graag laten zien aan ouders en buurtbewoners. Dit wordt onderdeel van een talentenjacht, om ook
andere talenten van de kinderen te kunnen bewonderen. Afhankelijk van de deelname doen we dit
tijdens een gewone inloopmiddag of anders een talentenshow op een zaterdagmiddag. U kunt hierover
meer lezen in de volgende Ratelaar, of middels een aparte uitnodiging in uw brievenbus.
Het gezamenlijke project kunt u als buurtbewoner een warm hart toedragen, door een financiële gift te
storten op het rekeningnummer van de penningmeester wijkkas Noord, ten name van de heer J. van
Orden – Postbank 4473725 o.v.v. jeugdwerk Het Kippenhok.
Heeft u vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom bij Mettie Gerritsen (jeugdouderling
Wilhelminakerk). Zij is bereikbaar via 055-3122355 of mettiegerritsen@hotmail.com
Hartelijke groet, werkgroep Het Kippenhok
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Uit de oude doos
Dit keer uit de oude doos van Tiemen Schipper met aantekeningen en
artikelen van zijn vader Gait Schipper.
Gait Schipper werd op 25 oktober 1904 geboren in “de Jonas”. Dat was
de herberg aan het kanaal. Zijn ouders deden de zaak in 1920 aan de
kant en gingen weer boeren.
Ene vrouw Mulder uit Apeldoorn wilde het vergunningsrecht van “de Jonas” wel kopen. Haar man had een zaak aan de kop van het kanaal, het
“Veerhuis” geheten. Hij was overleden en daarmee verviel de vergunning
om de herberg nog langer aan te houden. Het pand was echter pas verbouwd, ze had opgroeiende kinderen en het café werd druk bezocht door
havenwerkers. Met het vergunningsrecht van “de Jonas” zou het
“Veerhuis” open kunnen blijven.
Eigenlijk was het verkopen van het vergunningsrecht niet mogelijk, maar
door de naam T.J. Schipper op het raam te zetten werd het plan toch
gerealiseerd.
Gait Schipper trouwde in 1925 met Dina van de Vlekkert.
Hij schreef in de Ratelaar een reeks verhalen over het verleden van
Beemte Broekland met als titel “Wandelingen”.
De gekregen aantekeningen gaan over deze “Wandelingen”.

Gait Schipper en zijn vrouw Dina
van de Vlekkert in 1925.

“In de oorlog van 1914-1918 moest ik een keer bonkaarten halen in Apeldoorn, omdat “de Jonas” toen nog gemeente Apeldoorn was. Ik kreeg de boodschap mee, dat als ik een lekke band
zou krijgen, ik naar Harm Bellert moest gaan.
Als je bij de Papegaaibrug bent, heb je hoek Kanaal/Beemterweg de winkel van Grutterink
(later Doppenberg). Dan de Beemterweg op, bij de boerderij aan de rechterhand waar een
grote schuur stond kreeg ik een lekke band. De band werd vakkundig gemaakt, het kostte 15
cent en ik kon weer fietsen.
Tegenover de boerderij van S.v.d.Haar stond vroeger een oud huis, toen bewoond door de familie P. Berends. In een gebouwtje bij dat huis was vroeger nog een smederij, de naam van de
smid is mij niet bekend.
Van de Beemterweg gaan we naar de Korlerweg. Die weg is genoemd naar de boerderij van A.
v. Lohuizen, Vellertweg 15. Die heet van ouds “Het Corler”. De gronden liepen vroeger van
“Het Corler” naar de Korlerweg.
Dan nog even naar de Holhorstweg, genoemd naar de boerderij de ‘Holhorst”, eigenaar J.
Koetsier. De “Holhorst” is in 1772 gebouwd en het was vroeger een hele grote plaats. De boerderij van Groothedde (tegenover die van Koetsier) was vroeger een schuur van de “Holhorst”.
Die is in 1780 verbouwd tot woonhuis en toen verkocht. De gronden van de “Holhorst” lagen
tot aan de Vellertweg, vandaar dat die gave boerderijen zo vlak bij elkaar staan. De “Holhorst”
is al bekend uit de Kozakkentijd, toen de Kozakken al plunderend en rovend over de Veluwe
trokken.
De bewoners van de Holhorst” hadden er iets op gevonden om de Kozakken te misleiden. Ze
gooiden oude pannen, potten aardewerk en beddengoed naar buiten. Als de Kozakken dan
kwamen zeiden die meteen: “Hier gaan we niet naar binnen, want hier zijn ze al geweest”. De
“Holhorst” had het er weer goed van afgebracht!
Bij de Ganzenebbe in Vaassen lag vroeger een Kozakkenbos. Ze hadden daar een kamp en
gingen van daaruit plunderen op de Veluwe.”
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Voor de jeugd
Een dromenvanger waakt over je als je ligt te slapen.
Leuke dromen worden door de dromenvanger
doorgelaten. De nachtmerries blijven erin hangen.
Of je dat nu gelooft of niet, een dromenvanger is in
ieder geval grappig als versiering. Hieronder lees je
hoe je er zelf eentje maakt.

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•
•

een schaar
wol in verschillende kleuren
een stuk wilgentak (je kunt ook een stuk ijzerdraad gebruiken)
schelpen en kralen
veren
een kniptang
plakband

Hoe maak je het?
•
•
•
•

•
•

•

Knip een wilgentak af en maak er een ring van. Gebruik plakbank
om de ring van wilgentak in zijn vorm te houden.
Dan ga je de wol om de ring van wilgentak wikkelen. Zorg dat de
wol goed strak zit! Anders word je dromenvanger heel bobbelig.
Als het wol de ring helemaal bedekt dan knoop je de woldraad vast.
Kies wol van een andere kleur voor het web! Maak de woldraad vast
aan de ring. Daarna ga je met je woldraad naar de overkant van de
ring. Wikkel de woldraad daar een paar keer strak om de ring heen,
en ga weer naar de andere kant. Gebruik wol van verschillende
kleuren voor een vrolijk effect.
In het midden van het web kan je (als versiering) ook een paar
mooie kralen of schelpjes aan de woldraad vastmaken!
Kies wol van een andere kleur uit en knoop die draad vast aan de
ring. Aan deze draad knoop je wat veertjes of schelpen ter
versiering.
Tenslotte gebruik je een touwtje om de dromenvanger aan op te
hangen.
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Ratelaartjes
Gezocht oude wolmerken.
Heeft u op zolder of in de schuur nog een oude wollen deken? Of die vol vlekken of
versleten is geeft niet, want de deken hoef ik niet. Wel heb ik belangstelling voor het
stoffen wolmerk dat er meestal opgenaaid zit. Dat kan je er zo af tornen.
Miek v.d. Pangaard, tel. 06 24979300
Te Koop (bijna niet gebruikt):
Baby verzorgingstas donkerblauw, merk ‘Mutsy’, ook als reistas te gebruiken
Box mobiel Woezel en Pip
Draagdoek grijs
Voedingskussen
Babykleertjes maat 56 t/m 68 jongen
Speelgym en ander Baby speelgoed
Heeft u belangstelling? Bel dan naar 055-3231759

Vooraankondiging 50 plus reis BBvBB

50 plus reis 2010
Gaat u weer met ons mee?
Noteer de datum, dinsdag 18
uw kalender.

Mei dan alvast op

We hopen die dag met grote
aantallen de bus in te stappen en
er een geweldig mooie dag van
te maken!
Meer informatie leest u in de volgende Ratelaar.
Annet de Haan
Nanda van Welie

3122314
3231759
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Uitslagen competities
VenL C1

Kampioen

!

Afgelopen december werd twee keer de voetbalwedstrijd kort van te voren afgeblazen
door Victoria Boys. Vervolgens kon een aantal keren het veld niet bespeeld worden
vanwege sneeuw en vorst. Onze laatste kans om kampioen te worden was op 23
januari, want de papieren met uitslagen zouden uiterlijk op deze datum bij de KNVB
binnen moeten zijn. Dolblij waren we dan ook toen we hoorden dat de wedstrijd op de
23ste wel door zou gaan!
Het werd een zeer spannende wedstrijd aangezien V. Boys 4 spelers uit de B mee liet
spelen. In de eerste paar minuten waren spelers en publiek al zeer verrast; V. Boys
stond toch onderaan?. Reden te meer voor onze spelers om alles op alles te zetten en al
de geleerde stof vanuit de trainingen toe te passen.
Na 10 minuten voetballen wist Arno van Welie in 5 minuten tijd, na een zuivere hattrick
de stand op 3-0 te brengen. Veel getoeter en geschreeuw was de reactie van het
meegereisde publiek, er was weer hoop. Toch werd het al heel snel 3-3 en daarna 4-3
door een mooi doelpunt van Ruud Kamphorst en daarna weer twee snelle tegengoals
van V. Boys. Toen het fluitsignaal klonk voor rust was de stand 4-5 achter. Met
gemengde gevoelens ging de trouwe fanatieke aanhang de kantine in…
Na een motiverende peptalk in de rust kwamen onze spelers, gebrand om te winnen het
veld weer op, vol goede moed en overtuiging om deze wedstrijd te gaan winnen.
Door hard werken en mooie opgezette combinatie`s maakten we na de rust nog 5
doelpunten (Linda Overvelde, Arno van Welie, Mike Kloezeman en 2 goals van Ruud
Kamphorst). De stand was uiteindelijk 9-6 in ons voordeel, het resultaat van 15
grandioos hard werkende voetballers, een team wat terecht verdient kampioen is
geworden!
Na het eindsignaal door de scheidsrechter was er een voelbare ontlading (met vuurwerk)
Het was even een klein feestje op het veld. Ouders, opa`s en oma`s, familie, kennissen,
iedereen kwam het veld op stormen, om de winnaars te feliciteren. De technische
jeugdcommissie deelde bloemen uit en de hoofdsponsor Toilet en Douche Verhuur
Marco Schimmel had voor elke speler, trainer en leiders een prachtig VenL shirt met
opdruk van ‘kampioen’, naam en rugnummer.

Staand Van links naar rechts: Frits van Welie (trainer), Feije Overvelde, Paul Molder
(leider) Arno van Welie, Jordi Berenschot, Leon Zweekhorst (leider). Laurens Keizer, Marieke de Haan, Linda Overvelde, Ilona Keizer en Harry kamphorst (leider).
Zittend van links naar rechts: Gijs Hendriks, Mike Kloezman, Marco Bouwmeester, Ruud
kamhorst, Joost Mentink, Jessica Molder, Harm Kamphorst en Evelien Gerritsen.
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Agenda “Ons Huus”

Openingstijden:

maandag en dinsdag vanaf 18.00 uur
woensdag, donderdag, vrijdag vanaf 16.00 uur
zaterdag vanaf 15.00 uur
zondag vanaf 13.00 uur

Weekagenda.
Maandag (tot en met donderdag) volleyballen:
Poolbiljarten
Dinsdag Jeugdhonk vanaf 10 jaar
Klaverjassen, elke 14 dagen
Ouderensoos, 1e dinsdag van de maand
Woensdag Damesgym
Donderdag Jeugdhonk vanaf 10 jaar
Vrijdag Jeugdhonk vanaf 13 jaar

18.00-22.30
21.00 uur
15.15-17.00
20.00 uur
14.30-16.30
19.30 uur
15.15-17.00
19.00-21.30

uur
uur
uur
uur
uur

Vanaf 1 april is ons dorpshuis s'morgens vanaf 10.30 uur geopend.
Wij hopen u spoedig weer te zien.
Onze keuken is inmiddels uitgebreid met een complete shoarmaschotel of gewoon een lekker broodje shoarma. Ook om af te halen.
De Wenumnaren hebben inmiddels de weg gevonden naar dit lekkere broodje!

Recept van Ons Huus:
pittige kipkarbonades met sinaasappel.
Benodigdheden:
1 sinaasappel
4 kipkarbonades
3 eetlepels olie
3 eetlepels sambal badjak
2 uien
150 ml kipbouillon
Snij de sinaasappel in plakjes en verwijder de pitten.
Maak het vel van de kipkarbonade los. Wrijf de karbonades in met zout, peper en sambal.
Bak de kipkarbonades in hete olie bruin.
Verdeel de ui en de sinaasappel plakjes er om heen en bak het geheel nog 2 minuten.
Schenk de bouillon erbij en dan nog 20 minuten zachtjes smoren met de deksel schuin op
de pan. Heerlijk met bloemkool.
Eet smakelijk, Jan en Mini.
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