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In dit nummer o.a:  

 
• Schoolvoetbaltoernooi 2010. 
• Zeepkistenrace. 
• Skeeler prestatietocht. 

Mei 2010 

Streekblad voor Beemte Broekland 

‘De Tulp’ gemaakt door Jens Rutgers, PCBS ‘Beemte’ 
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ColofonColofonColofon   

Redactie en kopijadres 
(kopij bij voorkeur digitaal aanleveren) 

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

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

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

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

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

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

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

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

Agenda 2010  

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

Inhoudsopgave 

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 

Drukfouten voorbehouden. 

 

© 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 Ratelaar is samengesteld in stilte. Vanwege de aswolk uit de vulkaan in IJsland mag er niet bo-
ven Nederland, dus ook niet boven Beemte Broekland, gevlogen worden. Nu pas merk je op hoe ru-
moerig het zo langzamerhand in onze buurtschap is geworden. Vliegtuigen doen daarbij een flinke 
duit in het zakje. Dat is in dit weekend van half april wel aangetoond. 
 
De Ratelaar van April ligt weer voor u met vooral veel aankondigingen van allerlei evenementen in 
onze omgeving. Lees het maar op uw gemak en maak uw keuze. 
 
Een nieuwe verslaggever is opgestaan in Beemte Broekland. Lees daarvoor het verslag van het  
Schoolvoetbaltoernooi 2010. De redactie van De Ratelaar hoopt dat er nog meer verborgen talent in 
Beemte Broekland is. Schroom niet en schrijf een stukje. 
 
Vergeet niet om u  aan te melden voor de komende “50 plus reis”. Het programma wordt superge-
heim gehouden, dus daar is nog niets over te melden. 
 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier toe. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Siep Woudstra 
 

Marjan van Assen 
Mieke van den Pangaard 
Nanda van Welie 
Nelly Koenen 
Siep Woudstra 

Het redactieteam bestaat uit: 

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

Uitgave data  

Week 22 

Week 27 

Week 35 

Week 40 

Week 44 

Week 48 

2011 

Week 5 
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50 PLUS REIS  BBvBB    

 

(Reisdatum gewijzigd) 
 
Door enorme drukte bij de busorganisatie`s hebben wij de datum moeten wijzigen. 
De datum van 18 Mei komt hierbij te vervallen. 
De dag voor Pinksteren, vrijdag 21 Mei, is de nieuwe datum geworden. 

We maken er gewoon een derde Pinksterdag van! 
 
De georganiseerde dag ziet er heel erg leuk uit met genoeg afwisseling, humor en 
lekker eten. Wij hebben er al weer zin in, u ook? 
 
In Maart/April komt er iemand bij u aan de deur om te informeren of u weer gezellig 
mee gaat. Neem gerust iemand mee als u liever niet alleen mee gaat. Hoe meer zie-
len hoe meer vreugde, dus zegt het voort! 
Als u zich voor de eerste keer wilt opgeven, bel dan naar één van de onderstaande 
nummers en wij reserveren een plaatsje voor u in de bus. 
 
Alle gegevens op een rij: 
 
Datum vrijdag 21 Mei 
9.00 uur tijd om in te stappen (dorpshuis “Ons Huus”) 
9.15 uur vertrek 
17.00 uur verwachte thuiskomst 
EHBO  aanwezig 
Kosten leden  42.50 euro 
  niet leden 45.00 euro 
Betalen graag vooraf 
 
Voor opgave of informatie: 
Annet de Haan 055 - 3122314 
Nanda van Welie 055 - 3231759 
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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 - Mei 2010 - Pagina 14 
 

Evenementenkalender 2010 Apeldoorn   

APRIL 
4 Pasen t/m 5 april 
10 Museumweekend t/m 11 april Musea Apeldoorn e.o. 
15 Nationale Sportweek t/m 24 april Marktplein en Omnis-
port Apeldoorn 
17 Ronde van Gelderland Start Omnisport Apeldoorn 
17 Bevrijdingsdag Apeldoorn Oranjepark 
22 Nordic Walking 4 daagse t/m 25 april Landal Rabit Hill 
24 Bungee Roeien Kristalbad Kristalbad 
28 Koninginnekermis t/m 7 mei Marktplein 
29 Prinsennacht Horeca Binnenstad 
29 Stationsdance Stationsplein Apeldoorn 
30 Koninginnedag Oranjeroute: van station tot Paleis Het  
Loo 
30 Oranjefestijn Stationsplein Apeldoorn 
 
MEI 
1 Eerste duik 2010 Kristalbad Kristalbad 
2 Koopzondag Binnenstad 
5 Nationale Bevrijdingsdag 
9 Veteranenparade De Naald, Marktplein, Omnisport Apel-
doorn 
9 Start muziektent zondagmiddagconcerten Oranjepark 
13 Apeldoorn Fietsstad (Hemelvaartsdag) Omnisport Apel-
doorn 
13 Zeepkistenrace Orderbos 
13 Zuider Brapopfestival Zuiderpark 
15 MTB Trophy t/m 16 mei Orderbos 
21 Hardloopvierdaagse t/m 24 mei Park Berg en Bos 
23 Vlooienmarkt (1e pinksterdag) Americahal 
24 Harleydag (2e pinksterdag) Binnenstad 
28 Jazz in the Woods Binnenstad 
29 Jazz in the Woods (extra avond) Binnenstad 
30 Dag van het park (diverse activiteiten) Diverse parken 
in 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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Evenementenkalender 2010 ApeldoornEvenementenkalender 2010 ApeldoornEvenementenkalender 2010 Apeldoorn   

LANGLOPENDE MU-
ZIEKPROJECTEN 
• Muziektent Zondag-
middagconcerten 
9 mei t/m 12 septem-
ber - Oranjepark 
• NJO Muziekzomer 
6 augustus t/m 22 au-
gustus - 
Diverse locaties 
• Masterclass Apel-
doorn 
22 augustus t/m 30 
augustus - Orpheus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE ZOMER-
MARKTEN 
• Kunst- en nijver-
heidsmarkt 
8 juli - Raadhuisplein 
• Antiek en Curiosa 
Markt 
15 juli, 29 juli en 12 
augustus - Marktplein 
• Veluwse Avond-
markten 
Elke donderdagavond in 
juli 
en augustus - Centrum 
Beekbergen 
• Kofferbakverkoop 
Elke zaterdag in juli en 
augustus - 
Kanaal Zuid 
• Braderie met oude 
ambachten 
Laatste 3 woensdagen 
in juli en eerste 3 
woensdagen in augus-
tus - Hoenderloo 
 
 
 
 
 
 
 

BRADERIEN EN 
BUURTEVENEMENTEN 
• Life & Cooking 
14 mei - Winkelcentrum 
Eglantier 
• Braderie Hart van 
Zuid 
9 t/m 11 juni - Winkel-
centrum 
Hart van Zuid 
• Muziekfestival ‘t 
Fort 
26 juni - Winkelcentrum 
‘t Fort 
• Zomerfeest Ugche-
len 
19 t/m 21 augustus 
• Moonlightshopping 
4 september - Winkel-
centrum Eglantier 
• Asdag 
4 september - Assel-
sestraat 
• Nazomerfeest Ko-
ninginnelaan 
25 september - Konin-
ginnelaan 
 
 
 
 
 

LANGLOPENDE ACTI-
VITEITEN MUSEA 
• Holland Papier Bi-
ënnale 2010 
5 juni t/m 12 septem-
ber - CODA Museum 
• Een Koninklijk Uit-
zicht over de tuinen 
feestdagen en iedere 
woensdag 
in juni, juli en augustus 
- 
Paleis Het Loo Nationaal 
Museum 
• Door de lens van 
prof. mr. Pieter van 
Vollenhoven 
20 februari t/m 5 sep-
tember  Paleis Het Loo 
Nationaal Museum 
• In de Koninklijke 
Poppenkraam 
27 maart t/m 1 augus-
tus 2010 Paleis Het Loo 
Nationaal Museum 
• Franz Ziegler hoffo-
tograaf 
27 maart t/m 27 juni 
2010 Paleis Het Loo 
Nationaal Museum 
 
 

LANGLOPENDE KIN-
DERACTIVITEITEN 
• Binky’s vakantie-
theater 
2, 4, 5 en 9 mei - Kin-
derparadijs 
Malkenschoten 
• Waterspelen Aqua-
centrum Malkander 
12 juli t/m 15 augustus 
- 18 oktober t/m 
24 oktober - 20 decem-
ber t/m 2 januari 
• Zomeractiviteiten 
Kristalbad 
3 juli t/m 22 augustus - 
Kristalbad 
• Binky’s zomerspek-
takel 
10 juli t/m 2 september 
- 
Kinderparadijs Malken-
schoten 
• Apenheul Jungle 
Weken 
17 juli t/m 15 augustus 
• en niet te vergeten: 
Koningin Juliana Toren, 
Klimbos, 
Kids Playground 
 

voor meer informatie: www.apeldoornsuitburo.nl en www.vvvapeldoorn-evenementen.nl 
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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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SeniorensoosSeniorensoosSeniorensoos   
 

Dinsdagmiddag 2 maart waren we weer bij elkaar. 
We hadden als gast Lies Rijckenberg. 
Ze ging ons bezig houden met bloemen. 
Het was de bedoeling dat we een Biedermeier gingen maken. 
Lies had mooie vaasjes, rode roosjes en allerlei soorten groen meegebracht. 
Onder haar leiding gingen we onze kunsten vertonen. 
Aangezien er in de Beemte en er buiten hele creatieve mensen wonen, was het een 
prachtig gezicht om al die bloemstukjes aan het eind van de middag bij elkaar te zien. 
Lies bedankt voor de gezellige, leerzame middag. 
 
6 April kwamen de senioren die van een spelletje bingo houden aan hun trekken. 
Dinie en Bep hadden voor een goed gevulde prijzentafel gezorgd. 
De beheerders deden er ook nog enkele prijzen bij. 
Na de koffie of thee met wat lekkers gingen we verschillende rondjes spelen. 
Er waren zoveel prijzen te verdelen dat niemand met lege handen naar huis ging. 
 
Zo zie je maar weer dat er iedere keer weer geprobeerd wordt om er een leuke middag 
van te maken. 
 
De eerste dinsdag in mei komen we weer bij elkaar. 
Als u zin heeft kom gerust eens een kijkje nemen. 
Het belooft een mooie middag te worden, die wordt verzorgd door Jan en Minie van 
“Ons Huus”. 

Gemaakt bij een workshop van Lavanda-decoraties ( www.Lavanda-decoraties.nl) 
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ZeepkistenraceZeepkistenraceZeepkistenrace   

Apeldoornse Zeepkistenrace op 

Hemelvaartsdag 13 mei 

 

Spannende, stoere, ouderwets gezellige dag in het Orderbos voor jong en oud 

Weten kinderen nog  wat een zeepkist is? Hoe dat werkt en hoe je er zelf één kan 
maken?  Hoeveel plezier je kan hebben met een eigen zeepkist? Om er iets moois van 
te maken en de spanning van het racen tegen elkaar? Hemelvaartsdag brengt dit jaar 
een nieuw evenement in Apeldoorn: een Zeepkistenrace in het Middengebied van het 
Orderbos voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. 

Doet uw buurt ook mee met een of meerdere teams? De voorpret van het 

bouwen van de mooiste en snelste kist, jong en oud met elkaar. Het racen 

tegen elkaar in de voorrondes. En dan de finale tegen de andere teams. En je 

maakt ook nog kans om voor je buurt 300 euro te winnen! 

Pimp-je-soapie: Kinderen kunnen een zeepkist huren, maar nog leuker is het 
natuurlijk als ze met een eigen zeepkist komen. Tussen 12 en 14 uur is er ‘pimp-je-
soapie’ met behulp van hout en verf. En tegen een kleine vergoeding  maakt een 
kunstenaar hier een extra mooie zeepkist van. Er is ook tijd om alvast te oefenen. 

De race zelf: Kinderen racen tegen elkaar voor de snelste plaats, de origineelste 
zeepkist en de pechprijs. Ook kunnen er teams aangemeld worden om het tegen elkaar 
op te nemen. Zij strijden voor de snelste plaats en de origineelste zeepkist. Tussen 13 
en 15 uur zullen er voorrondes plaatsvinden waaruit per team de snelste rijder 
geselecteerd wordt. De snelste rijder strijdt voor het team mee in de finale. Er rijdt 
altijd maar 1 persoon in de kist. De races zullen plaatsvinden tussen 15 en 18 uur.  

Nog meer leuks: Naast de Zeepkistenrace is er ook een festivalterrein met 
horecaterras, een speelweide tegen een kleine vergoeding, pimp-je-fiets, allerlei 
kraampjes van winkeliers en aanbieders van de site van Apeldoorn4Kids. Het is ook 
mogelijk om vooraf picknickmanden te bestellen. En als je zelf geen kinderen hebt is 
het natuurlijk wel de moeite waard om de deelnemers aan te moedigen en van de 
gezellige sfeer te proeven. 

Winnaars: Voor de individuele winnaars zijn prijzen beschikbaar gesteld door een 
aantal winkeliers. De teams maken kans op een geldprijs van 300 euro ten bate van de 
vereniging, bso, school of buurt. 
 
Kosten: € 5,- per deelnemer. Daarvoor krijg je ook een glas ranja, een ‘carwash’ voor 
de zeepkist na afloop, gratis toegang tot het speelterrein en een stoere deelname-
polsband. 
Als team kan je ook een 10-rittenkaart aanschaffen voor € 25,00. Per kaart kunnen 
10 kinderen ingeschreven worden.  

Meer informatie over inschrijving, reglement en diverse andere zaken is te vinden op:  
www.apeldoorn4kids.nl/evenementen en www.doe-fabriek.nl.   
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IJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte BroeklandIJsvereniging Beemte Broekland   

 
 
IJsvereniging Beemte- Broekland 
 
Zondag 16-05-2010 organiseren wij een SKEELER prestatietocht. 
Het is een route van 3,6 km over de Beemterweg, Kluinweg, Broeklanderweg, 
Bellertstraat. 
 
De kosten voor inschrijving bedragen € 6,- voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen 
t/m 12 jaar. 
Iedereen ontvangt na afloop een medaille, ongeacht het aantal kilometers dat wordt 
afgelegd. 
 
Bij inschrijving ontvangt u een stempelkaart, waarop u zoveel mogelijk stempels 
kunt verzamelen als u wilt. 
Er zal op twee plaatsen worden gestempeld. 
Voor degene die de meeste stempels bij elkaar hebben gereden zijn er in verschillen-
de leeftijdscategorieën bekers te verdienen. 
 
Inschrijven kan van 10 uur ’s morgens tot 16 uur ’s middags. 
De tocht is om 17 uur afgelopen. 
De hele dag is er een eet/drink kraam aanwezig. 
 
Parkeren kan gratis op het terrein van de Fam. Bovendorp aan de Beemterweg. 
Inschrijving vindt plaats op de Bellertstraat tegenover de school. 
De skeelerroute wordt die dag door de gemeente afgezet en is dus verkeersvrij. 
Aanwonenden mogen uiteraard wel van de weg gebruik maken. 
 
Het dragen van helm en knie/elleboog beschermers is verplicht. 
Wij hopen jong en oud op skeelers of rolschaatsen een leuke dag te bezorgen. 
 
IJsvereniging Beemte-Broekland. 
 
A. v. Hartskamp 
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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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Het Kippenhok   

Hoi allemaal, 
Heerlijk, het is nu echt lente! We merken in Het Kippenhok dat de jongelui hun 
lentekriebels voelen borrelen; de kinderen zijn vrolijk en onstuimig, de groep achters tel-
len hun schooldagen af nu ze zich hebben ingeschreven op de nieuwe school en de jonge-
ren hebben een tipje van de sluier gelicht over hun liefdes-lente-kriebels tijdens de thema 
avond die we hebben gehouden. Een kleurig  en enthousiast geheel, buiten en binnen de 
muren van Het Kippenhok! 
In maart en april was de dubbele workshop linedance van Jolanda Voorhorst, moeder uit We-
num Wiesel, één van de hoogtepunten. Met veel geduld en muzikaal talent heeft zij de kinde-
ren de basisbeginselen aangeleerd. Verder zijn de sportievelingen verwent met een volleybal-
training, hebben onze snoepers genoten van lekkere wafels en hebben de kinderen hun moe-
ders kunnen verwennen met mooie creaties tijdens de middag bloemschikken. 
Maar het allermooiste blijven toch onze babbels over van alles en nog wat aan de bar, de mo-
menten waarop kinderen met hippe (streetdance) of juist traditionele (Schaaktoernooi) ideeën 
voor activiteiten komen en de spontane acties van de kinderen tijdens de middagen (wat dacht 
u van een creatieve commerciële actie bij de gratis bureaukalenders van een bestuurslid van 
Ons Huus?). 
De kinderen uit de Beemte moeten van 10 t/m 12 mei gewoon naar school, de kinderen uit 
Wenum Wiesel hebben dan vrij vanwege de meivakantie. Het Kippenhok heeft besloten om 
haar luiken ook voor twee weken te sluiten, dus van vrijdag vrijdag 30 april t/m 17 mei is er 
geen Kippenhok. 
In de meivakantie organiseren we op woensdag 5 mei van 14 uur tot 18 uur een bijzondere 
middag op zorgboerderij Wenum Hoeve van Gert-Jan en Hanneke Wensink, de ouders van Me-
rel. We gaan dan een golfspel op het land doen, we helpen bij het werk op de boerderij en we 
gaan samen pizza bakken. 
De talentenjacht schuift door naar vrijdagavond 11 juni, na afloop van een gezamenlijke BBQ. 
Alle leerkrachten, familie, vriendjes/vriendinnetjes en buurtbewoners worden uitgenodigd om 
te komen kijken naar de acts. De kinderen krijgen hierover apart informatie. 
De jongeren gaan met groep acht een potje Lasergamen, als voorbereiding op hun gezamenlij-
ke vrijdagavond voor volgend seizoen. Zij hebben ook te kennen gegeven als groep te willen 
afsluiten, met een spannend avondspel in het bos. Informatie over beide activiteiten worden 
verspreidt via een aparte nieuwsbrief. 
Het is alvast bekend geworden dat het Kippenhok vanaf 12 juni vroegtijdig haar deuren sluit in 
verband met de zomervakantie. Nienke blijft daarna nog wel 3 weken zichtbaar voor iedereen, 
maar dan achter de schermen. 
Verder zijn we bezig met deelname in samenwerking met de scholen aan de zomeroptocht in 
Wenum Wiesel en Beemte Broekland. 
 
Bericht voor de ouders 

De inloopactiviteiten van Het Kippenhok (buiten de schoolvakanties op iedere dinsdag- en don-
derdagmiddag en op vrijdagavond) worden gedraaid door één (parttime) beroepskracht en 5 
vaste vrijwilligers. Deze ‘super’ vrijwilligers zijn vooral ook moeders met een overvolle agenda.  
Voor alle gaten in de planning, ziekte en andere onvoorziene omstandigheden hebben we in-
valvrijwilligers nodig die we kunnen inschakelen om de inloopmiddag toch door te kunnen la-
ten gaan. 
Daarom nodigen we u uit om u aan te melden als invalvrijwilliger bij Josien de Graaf, 
r.graaf63@chello.nl 
Heeft u vragen of opmerkingen? Ze zijn van harte welkom bij Mettie Gerritsen (jeugdouderling 
Wilhelminakerk). Zij is bereikbaar via 055-3122355 of mettiegerritsen@hotmail.com 
 
Op dinsdag en donderdagmiddag in Ons Huus  voor kinderen van groep 6, 7 en 8 

Op vrijdagavond  voor jongeren uit de brugklas van 19.00-21.00 uur 

 

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

Dit keer weer een van de ´wandelingen´van Gait schipper uit de doos van Tiemen Schipper. 
 
“We komen bij de Papegaaibrug, waar volgens “ Vroeger op de Veluwe” vermeld stond dat 
bij de familie Angelier een herberg is geweest en dat de boerderij in 1918 is afgebroken, 
omdat het kanaal verbreed moest worden. Volgens mij is dat in 1928 geweest want ik weet 
nog goed dat de oude boerderij tussen het kanaal en de Grift stond. Als je daar vroeger 
voorbij kwam zag je grote zeugen op het erf lopen, die zo uit het kanaal dronken. 
We verplaatsen ons naar de Beemte, want daar gebeurde het volgende. 
Zo´n stuk of vijf jongens van 10 tot 12 jaar hadden een wespennest gevonden. Dat nest 
moest opgeruimd worden.  
Vroeger heb ik ook eens meegedaan met het opruimen van zo´n nest.  
Wij brandden het uit, maar bij het aansteken kwamen de wespen al meteen het nest uit en 
die staken ons toen verschrikkelijk. Ik ging toen naar huis om een koud mes op de bulten te 
leggen, dat verzachtte de pijn enigszins. 
Die jongens uit de Beemte hadden er iets anders op gevonden. Eén van de jongens (de 
aanvoerder) zei: “ Morgen is het zaterdag en dan drinken we zoveel water als we op kun-
nen, zodat we een goed gevulde blaas hebben” 
Die Zaterdag gingen de spuiters op weg. Het nest was gauw gevonden. Ze gingen rondom 
het nest staan en gaven gelijk water. De wespen vlogen direct op de jongens af en staken 
ze overal. Eén kreeg een steek in zijn spuit en sprong een gat in de lucht van de pijn. Het 
was ook geen plek om een koud mes tegen te houden. 
Die jongens uit de Beemte waren weer wat wijzer geworden, dus de bijen, wespen en hom-
mels werden voor goed met rust gelaten” 

Een aantal mensen heeft zich al opgegeven voor het Rondje Beemte 2010. 
Zo is het atelier van Gerrie Disbergen open, gaan Marianne Bomhof en Tootje Vos expo-
seren in de kerk en is Het Kookhuis van Fem Pas weer open. 
Als hun gezondheid het toelaat doen Eef en Tiemen Schipper ook weer mee: geweldig! 
Nieuwkomer is Connie Straatsma met haar mooie tuin en atelier aan de Korleweg 5. 
In en om mijn ateliertje en tuin komen een paar gasten. De jongste deelnemer is mijn 
buurmeisje Marja met haar bloemstukjes. Wilma van Beek laat een paar van haar sfeer-
volle fotoboeken zien en Linda Modderman uit Terwolde komt met haar uit de hand ge-
lopen hobby: woondecoraties en cadeaus. 
Met nog een klein voorbehoud ben ik erg blij met de altijd geweldige deelname van Rein 
de Groot. 
Ik hoop nog een paar namen te strikken en ben ook nog op zoek naar iemand met een 
adres ´wat verder´ in de Beemte zodat de fietstocht een echt rondje door de Beemte 
wordt. In de Ratelaar van juli komt de laatste informatie . Dan worden alle deelnemers 
voorgesteld en staat ook de route op mijn website www.atelierdekippenschuur.nl 
(makkelijk te vinden met google).    
        Mieke v.d. Pangaard 

Deelnemers Rondje Beemte    
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Schoolvoetbaltoernooi 2010    

Op woensdagmiddag 31 maart 2010 heeft het jaarlijkse voetbal toernooi weer plaats gevon-
den op de sportvelden van CSV Apeldoorn. Ook dit jaar deed onze Beemte school weer mee. 
Uit de groepen 5, 6, 7 en 8 mocht weer een voetbalteam worden samengesteld. De mana-
ger van dit team was juffrouw Freke en de trainer van dit team was de vader van Robin van 
Welie. Hieronder ziet u het geselecteerde elftal welke onze kleuren groen en wit zouden 
gaan verdedigen. 

 
Staand links naar rechts: Robin van Welie, Vera Leliveld, Jurgen Buitenhuis, Len Huisman, Wendy Beek-
man, Sam Withaar en Frits van Welie.  
Zittend links naar rechts: Elisa Koenen, Sabine Beekman, Myrna Schimmel, Jermo van Asssen, Ingmar 
Engel, Jari……… en Aike Uenk. 
 
Bijna alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 wilden meedoen en daarnaast konden we ook nog 
beschikken over enkele jeugdige maar zeer talentvolle leerlingen uit groep 5. Na een vrij 
pittige voorbereiding op de vier woensdagmiddagen waren wij het erover eens, dat elke 
week dit schoolteam beter ging voetballen en dat het aan strijd, inzet en enthousiasme niet 
ontbrak. Na elke training van ruim 90 minuten kregen we van de fanatieke ouders veel lek-
kers en was er genoeg koffie, limonade en chocomel van de moeder van Elisa voor iedereen. 
Ouders bedankt namens het schoolteam en begeleiders. 
 
U bent natuurlijk benieuwd wat we gemaakt hebben in het toernooi, ik moet het kort hou-
den maar als u niet geweest bent om te kijken hebt u zeker wat gemist. 
Voor de wedstrijden hebben wij ons in alle rust kunnen voorbereiden op de drie wedstrijden 
die we moesten spelen en zijn we na een goede warming-up aan onze eerste wedstrijd be-
gonnen: 
 
Beemte - Dalk (0 - 1): In deze wedstrijd hebben wij zeker 80% van de wedstrijd (2 x 10 
minuten) gedomineerd en waren wij op alle fronten de beste spelende ploeg. Helaas wou 
alleen de bal niet in de goal, maar waren onze tegenstanders zeker geschrokken die aan de 
kant stonden te kijken en deze zich zeker achter de oren stonden te krabbelden, dat ze niet 
zomaar van de Beemte konden winnen. 
De tweede wedstrijd was direct na onze eerste wedstrijd. 
 
Beemte  - Zevensprong (0 - 5): In deze wedstrijd kon je zien dat we te weinig tijd hadden 
gekregen om ons voor te bereiden, en begonnen we wat rommelig aan de wedstrijd. Voet-
ballend hebben wij in deze wedstrijd weer op alle plaatsen gestreden, maar was de tegen-
stander toch een beetje beter, ze moesten er voor knokken en zij hebben de punten niet 
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Schoolvoetbaltoernooi 2010    

voor niks gekregen. Gelukkig kwamen we deze wedstrijd zonder blessures uit de strijd en kon-
den we ons wat langer voorbereiden op de moeilijkste tegenstander van die middag, Willem 
van Oranje.  
Beemte  -  Willem van Oranje (0 - 1): 
In deze wedstrijd stonden we vanaf de aftrap weer precies op de goede plaats en ging de bal 
weer lekker rond en domineerden wij het spel en maakten we het onze tegenstander ver-
schrikkelijk moeilijk. Helaas konden wij ons goede spel niet belonen met een goal en lukte dat 
onze tegenstander wel. De conclusie van die middag is eigenlijk dat onze veertien kanjers niet 
bang waren voor de tegenstanders, scheidsrechter, regen, hagel en windstoten en dat er zeker 
over onze positieve houding en duidelijk aanwezigheid wordt nagepraat. Voor volgend jaar 
denk ik dat voor dit jeugdige team, met dezelfde inzet zeker wel wedstrijden gewonnen kun-
nen worden. 
 
Wat opvalt is dat in de verslagen geen namen van de kinderen genoemd zijn, ik wil van ieder 
kind op volgorde van de teamfoto, proberen aan te geven wat hij of zij voor het team heeft 
betekend, dan kunt u zelf wel een beeld vormen over de gespeelde wedstrijden van een ie-
der:  
Robin: de aanvoerder van het team, het is makkelijker een berg te verzetten dan hem te pas-
seren, daarnaast probeerde hij met enkele kanonschoten de keeper van de tegenstander te 
verrassen; 
Vera: De rust en de timing van haar spel was de basis van onze prestatie in het veld, ook zij 
stond haar mannetje in de verdedigingslinie; 
Jurgen: het bewijs dat de grootte niets uitmaakt, elke verdediger die bij Jurgen stond, weet 
nu wat onder de schoenen van hem staat “als je dit leest ben ik je al voorbij, onder weg naar 
de goal”, alias Robben(maar dan nog beter); 
Len: Hij was de steunpilaar op het middenveld en deed het voortreffelijk om de lijnen binnen 
het team uit te zetten, en gevaar te stichten op de zestien; 
Wendy: Als de tegenstander Wendy probeerde te passeren kon dat alleen met scheenbescher-
mers, de enkeling die haar voorbij kwam, kwam haar vaak nog een keer tegen en zonder dat 
ze gemeen was, ging de tegenstander laten we zeggen, zakelijk gestrekt; 
Sam: ook al ben je niet vanaf het begin op deze school, het Beemte bloed stroomt al door je 
aderen, en was je zeer waardevol als buitenspeler voor dit team, een voorbeeld van teamspe-
ler, met prima voorzetten; 
Elisa: Jij hebt veel meters gelopen als middenvelder en je kon volgens mij nog wel meer wed-
strijden voetballen, daarnaast kon je prima omschakelen van aanvallen naar verdedigen; 
Sabine: met jouw spel kwam er balans in het team en was je overal waar de bal ook was, dit 
tot grote ergernis van onze tegenstanders, je bent geen moment verslapt en hebt alles gege-
ven zodat je één van de troeven was van het team; 
Myrna:  De aanwezigheid van Myrna was zowel buiten als binnen de lijnen van cruciaal 
belang, zij heeft op haar leeftijd en in zo’n korte tijd het voetbal spelletje opgepakt (liefst met 
haar eigen voetbal) en daardoor een plek in het team afgedwongen en gekregen; 
Jermo: Hier heb ik lang over na moeten denken, vanwege ons verzorgde spel heeft Jermo niet 
veel ballen uit het net hoeven rapen, en hij heeft geen enkele fout gemaakt. Gelukkig heb ik 
veel andere wedstrijden van hem gezien en kan alleen maar schrijven, als jullie over vijftien 
jaar een keer naar een wedstrijd van het Nederlands elftal gaan, jullie kunnen zeggen, die 
keeper heeft ooit in de goal van de Beemte school gestaan; 
Ingmar: Met het fanatisme van jou hadden de tegenstanders het moeilijk, je bespeelde heel 
het veld en deed overal een duit in het zakje, een goal was je gegund; 
Jari: Deze voetballer speelde qua beleving mee op het hoogste niveau en hadden de tegen-
standers na twee acties van jou in de gaten dat leeftijd en lengte niet telt in het voetbal spel 
van de Beemte, met splijtende passes veel medespelers in scoringspositie gebracht, in één 
woord fantastisch; 
Aike: Wie Jan Wouters kent, kent nu ook Aike, mocht je nog een sport erbij willen doen, ga 
lekker voetballen je hebt je plek in het voetbal team zonder dat je op voetbal zit 100% ver-
diend. 
 
Ik hoop dat dit verslag een beeld geeft van onze missie, “samen staan we sterk” en iedereen 
doet mee. Ik heb van deze korte periode genoten en vond het hartstikke leuk, om samen met 
juffrouw Freke, technisch manager van het schoolteam en de jongens en meisjes dit tot een 
goed einde te brengen.   
 
Frits van Welie  
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Voor de JeugdVoor de JeugdVoor de Jeugd   

EEN KLEURPLAAT VOOR MOEDERDAG 
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Twirl en Majorette vereniging De Vecht    

Twirl en Majorette vereniging De Vecht gaf een 
demonstratie. 

 
Op 28 Maart was het weer zo ver, de jaarlijkse demonstratie middag van Twirl en Majo-
rette vereniging De Vecht. Deze werd gehouden om weer eens te kijken wat de dames 
allemaal aan het doen zijn. In de sporthal “de koekoek” in Vaassen, begon om 14.30 
uur de demonstratie. De opkomst was groot, en hele families waren uitgerukt.  
 
Er waren 27 optredens, waarvan maarliefst 7 nieuwe routines. Daarbij ook twee nieuwe 
teams. Iedereen had hard gewerkt om de shows op tijd af te krijgen. Dit was een gene-
rale repetitie voor de volgende wedstrijd die op 3 April plaats vond. Over elke show 
werd een verhaaltje verteld, door trainster Wendy Gietman. Het publiek was zeer en-
thousiast, en keek vol bewondering naar de vele optredens. 
 
Na alle optredens, kwam er nog een leuke verrassing. Nadat Cafe de Groot al trainings-
pakken had aangeboden voor het A-team, heeft Garage de Vecht, nu ook nog trainings-
pakken voor het C-team aangeboden. Jansen infrastructuur deed een leuke donatie. 
Aangename verrassingen. Ook werd Juanita bedankt voor het kosteloos uitlenen van de 
muziekinstallatie. 
Als klap op de vuurpijl, kwam er nog een optreden bij van de enthousiaste moeders van 
een aantal meiden. Zij brachten hun verrassingsact vol overgave.  
 
Kort samengevat, was het een geweldige middag, vol mooie optredens. Wil je ook eens 
komen kijken bij onze vereniging, neem contact op met trainster Mandy Velderman 06-
20047774 of kijk op onze site: www.twimadevecht.come2me.nl  
 
Lieke Overvelde 
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Hares in mien hof 

Hares in mien hof 
 
´t Wodt hares in mien hof 
en op de vlinderstruke 
viert spannevogels, bonten, 
een lange middenschof 
met tumelen en duken. 
Al klinkt van alle fronten 
fabrieken en ´t verkeer, 
hier heur ie wied in ´t ronte 
de krekels in de weer. 
 
Tomaten bint bloedrood. 
Langes de bonenstokken 
heb dikke spinnenkoppen,  
nerig veur ´t daagluks brood, 
eur ragfien web etrokken. 
Zie´j de andievie kroppen? 
En wodt ons moes niet mooi? 
´k Mot is weer mure roppen, 
want anders wodt ´t zon zooi. 
 
Eerbèzen bluujt nog deur. 
Wie pluk der voort un klädde. 
De bomen an de blèke 
krieg zuutjesan un kleur. 
Un kleine droaje pädde 
vuult ´t bär seizoen anbrèken 
en zöch un veilig hol. 
Brandnettels zit al wèken 
met zwätte roepen vol. 
 
Naarblie bin´k met mien hof 
noe ´t noajoar wodt van binnen. 
De arbeid geet niet vlugge. 
Mien hof kump nooit meer of. 
Mär ´t wark verzet mien zinnen. 
´t Zit mien niet op de rugge, 
dät ´t vakmanschap niet telt. 
´k Sloa in mien hof un brugge 
van stad noa ´t vrieje veld. 
 
Uit: Hermen Bomhof, Van weerskanten 
vremp. Kampen (Ijsselacademie), 1987 
 


