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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 

Advertenties Ratelaar 

Informatie over advertenties en tarie-
ven: 

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

 

Secretariaatsadressen van de verenigingen in Beemte Broekland 

Buurt Belangen vereniging Beemte 
Broekland 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hulpdiensten Landelijk alarmnummer 112 

Buitenlijn Gemeente 

Apeldoorn 

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

Gemeentehuis  

Apeldoorn 

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

Oud papier inzameling 

voor Dorpshuis  

Ons Huus 

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

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

Agenda 2010 

Sinterklaasfeest 4 december 



De Ratelaar - November 2010 - Pagina 6 
 



De Ratelaar - November 2010 - Pagina 7 
 

In deze uitgaveIn deze uitgaveIn deze uitgave   

Inhoudsopgave 

Voorbehoud: 

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

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

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

 

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

juistheid en volledigheid van ingezonden artikelen. 
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B. FIETS   
 
 

VEEVOEDER KUNSTMEST  
FOURAGE en  

AARDAPPELHANDEL 
 
 

OUDE ZWOLSEWEG 163 
WENUM WIESEL  

 
 

Tel:   055-3121390 
Fax:   055-3122528 

 
Autoschade Service Pouw 

Apeldoorn opent maandag 6 
september 2010 zijn deuren 
aan de Laan van de Kreeft 
90, 7324 BX  Apeldoorn 

 
Telefoonnummer: 
055-3665922 
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Van de redactieVan de redactieVan de redactie   

 
Beste Lezers, 
 
Inmiddels is de herfst aangebroken, het kleurrijkste seizoen! 
Laarzen worden voor de dag gehaald en flinke boswandelingen worden gemaakt. 
Kinderen zie je maïs rapen en kastanjes, eikels en bladeren om daarvan een herfsttafel te ma-
ken. Zo halen we de herfst een beetje binnen en in combinatie met een lekker verwarmd huis 
geeft dat toch weer een knus gevoel. 
 
November is de maand dat Sinterklaas en zijn Pieten weer naar Nederland komen. Voor de 
kleine kinderen een leuke en spannende tijd. Voor de grotere kinderen een hele kunst om het 
grote geheim niet te verklappen. Op 4 december zal de Sint weer trouw naar `Ons Huus` op 
de Beemte komen om daar zijn verjaardag te vieren voor de kinderen  van de Beemte. In de-
ze Ratelaar is er meer over te lezen. 
 
Natuurlijk staat er in deze Ratelaar nog veel meer te lezen, wij wensen u dan ook veel leesple-
zier. 
 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze Ratelaar wordt weer hartelijk bedankt. 
 
Namens de redactie, 
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 november 2010 aanleveren. 

Uitgave data  

2010 

Week 48 

2011 

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

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

 

De herfst en het winterseizoen zijn gestart en staan voor de deur en het bestuur van de Buurt 
en Belangenvereniging is uit haar zomerslaap “ontwaakt”. Dat wil niet zeggen dat er in de 
zomer niets is gebeurd, maar het verenigingsleven staat dan toch op een lager pitje. 
Dus met frisse moed en veel energie is het bestuur op 12 oktober weer bij elkaar gekomen. 
Echter nadat Nelly Koenen tijdens de laatste jaarvergadering in maart jl. al had aangegeven 
dat ze in maart 2011 zou aftreden, bereikte ons enkele weken terug het bericht dat ons be-
stuurslid Erwin van Leeuwerden wegens verhuizing naar het westen van het land er op korte 
termijn mee gaat stoppen. 
En dat juist nu de viering van het 50 jarig jubileum van de Buurt en Belangenvereniging 
Beemte –Broekland in mei 2011 op de kalender staat. 
U voelt het al aankomen. Na de oproep in de vorige Ratelaar van de Oranjevereniging voor 
nieuwe bestuursleden, zijn wij het nu die een oproep doen voor NIEUWE BESTUURSLE-
DEN!!!! 

Wij kunnen een heel verhaal houden over het belang van de buurtvereniging, maar ons lijkt 
dat niet nodig, want Beemte Broekland moet gewoon een buurtvereniging houden, om op te 
komen voor het algemene, maatschappelijke, sociale, infrastructurele, landschappelijke, wel-
zijn, bestemmingsplantechnische en nog veel meer belangen van Beemte Broekland. 
Dit moet u aanspreken! Dus ……… kom in ons bestuursteam, bestaande uit Joop Ach-
terkamp( voorzitter), Nelly Koenen (penningmeester) Quita Kuiper(secretaris) en Jan Vegter. 
U krijgt er beslist geen spijt van! 

 

50 jaar bestaan van de Buurt en Belangenvereniging Beemte Broekland. 
Dat we het gaan vieren in mei 2011, staat vast. Hoe? Dat is nog de vraag, we zoeken mensen 
die ons kunnen voorzien van goede ideeën om die dag tot een succes en feest te maken, 
mensen die mee willen helpen om het te organiseren en mensen die verhalen kennen over 
die 50 jaar. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij Nelly Koenen – 06 20408544. 
 
Jaarlijks overleg met de gemeente Apeldoorn. 

Onlangs heeft het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met gemeentelijke vertegenwoordigers 
en de politie. 
Belangrijkste punten voor het overleg waren. 
60 km wegen, toenemende verkeersdruk, verkeersmaatregelen, uitzichtpunten, groenonder-
houd, herkenbare huisnummers in de Beemte, kapotte straatverlichting, anti kraakwet. 
Helaas moeten we constateren dat veel punten als niet realiseerbaar worden afgedaan, bij-
voorbeeld er komen geen herkenbare huisnummers in de Beemte, onder de noemer van de 
bezuiniging dus er is geen geld. Dat geldt vooral voor verkeersvoorzieningen die snelheidrem-
mend werken. Ook meer aandacht voor het handhaven van de 60 km, wordt niet gehono-
reerd. Wel heeft de gemeente voor de afsluiting van Kanaal Noord en het openstellen van de 
Stadhoudersmolenweg, een verkeerstelling gehouden. Deze wordt nu herhaald, zodat duide-
lijk wordt of de intensiteit van verkeer op diverse wegen in Beemte Broekland is toegenomen 
na de openstelling van de Stadhoudersmolenweg. 
De politie geeft aan dat er wel op snelheid wordt gecontroleerd, maar niet met een hogere 
frequentie dan voorheen. 
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De gemeente geeft aan de Kraaienjagersweg nog dit jaar (november) wordt geasfalteerd. Het bud-
get is niet toereikend voor verkeersremmende maatregelen. 
Het bestuur vindt dit alles teleurstellend en heeft nu een brief gestuurd aan de verantwoordelijke 
wethouder Metz, om naar Beemte Broekland te komen voor een gesprek over de verkeerssituatie 
in Beemte Broekland die velen zorgen baart. 
Er is een gesprek met de gemeente gaande om de driehoek Beemterweg Broeklanderweg in het 
voorjaar van 2011 te voorzien van beplanting. 
Op de vraag hoe de gemeente omgaat met de anti kraakwet die is ingegaan per 1 oktober jl. wordt 
aangegeven dat de gemeente vooralsnog hierin geen actief beleid gaat voeren. Daar waar nu wo-
ningen/boerderijen gekraakt zijn zal gedogen het uitgangspunt zijn. 
Het bestuur spreekt haar zorgen uit over dit beleid, daar er in het buitengebied in deze tijd wonin-
gen en boerderijen lang te koop staan en het gevaar voor kraken zeker aanwezig is. 
De gemeente zegt toe beter onderhoud te plegen na de aanplant van jonge bomen. Vooral de eiken 
die nieuw zijn geplant op Kanaal Noord zijn de laatste jaren steeds dood gegaan omdat er geen on-
derhoud (watergeven) is gepleegd. 
 
Weteringse Broek. 

Onder de noemer ‘Groene Mal van Apeldoorn krijgt een impuls’, hebben de gemeente Apeldoorn, 
Voorst, Natuurmonumenten en Waterschap Veluwe de handen ineengeslagen en afspraken ge-
maakt die gericht zijn op behoud van vitale landbouw en het geven van een impuls aan recreatie, 
landschap en natuur. 
Hierin speelt de Weteringse Broek een belangrijke rol als verbinding tussen de Veluwe en de IJssel. 
Dat geldt vooral op het gebied van recreatie en ecologie (natuurontwikkeling en – behoud) 
De aanleg van fiets- en wandelpaden, natuurvriendelijke oevers en nieuwe landschapselementen 
bij particuliere erven zijn belangrijke onderdelen. Ook grondruil is een optie. 
Er schijnt Europese subsidie onderweg te zijn voor de realisatie van vooral fiets- en wandelpaden. 
Erwin van Leeuwerden heeft tot nu toe het bestuur vertegenwoordigd in de klankgroep Weteringse 
Broek. Door zijn vertrek wordt hij opgevolgd door Jan Vegter. 
 
Diversen. 

Erwin van Leeuwerden zat ook in de klankbordgroep vliegveld Teuge en het voorzittersoverleg van 
de wijk- en dorpsverenigingen van de gemeente Apeldoorn. 
Quita Kuiper zal nu de buurtbelangen vertegenwoordigen ten aanzien van vliegveld Teuge en Joop 
Achterkamp, het voorzittersoverleg. 
 
Op 1 november is er een kennismaking bijeenkomst op het gemeentehuis met Olaf Prinsen. Hij is 
de wethouder met in zijn portefeuille de wijk- en dorpsverenigingen. 
 
De volgende bestuursvergadering is op 9 november a.s. om 20.00 uur in Ons Huus. Wilt u e.e.a. 
met ons bespreken van harte welkom. Laat het wel even van te voren weten. 
 
Namens het bestuur, 
 
Jan Vegter 
055 5418067 
vegterprzewalski@planet.nl 



De Ratelaar - November 2010 - Pagina 12 
 



De Ratelaar - November 2010 - Pagina 13 
 

Het weer in de Beemte 
De eerste twee weken van oktober starten met mistige ochten-
den, kortom samenge- vat, 

 
De meteorologische herfst begint eerder, op 1 september op het 
noordelijk halfrond en op 1 maart op het zuidelijk halfrond. Deze duurt dan tot 1 december res-
pectievelijk 1 juni. In gematigde klimaatzones  verliezen de meeste loofbomen en ook andere 
planten hun bladeren.  

In de herfst wordt het flink kouder dan in de zomer, hoewel er periodes met warmte kunnen optreden, de zogenaamde na-
zomer.  In de herfst is het in de  vroege morgenuren ook vaak mistig,  In deze Ratelaar wil ik het over het laatste hebben. 

Enkele foto’s van  
mistige ochtenden 
op de Beemte. 
Hoewel het in de 
ochtend sprookjes-
achtig is, heeft het 
verkeer er meestal 
veel last van.    
Hoe vochtig het ´s 
ochtends is kunt u 
op de onderstaande 
grafiek zien, door de 
regel hoger als 96%. 
(hor. Lijn) Dit be-
treft dan de eerste 
10 dagen van No-
vember. 

meteobeemte@peppelenbos.info 

Hoe ontstaat mist eigenlijk?    

Mist kan zich vormen door afkoeling van zeer vochtige lucht (tot onder het dauwpunt) of door menging van koude met war-
me vochtige lucht. De vorming van mist hangt af van veel factoren, zoals luchtvervuiling, begroeiing, reliëf en de nabijheid 
van open water. Mist kan ontstaan door afkoeling rond zonsondergang of vaak pas tegen zonsopkomst en vormt zich het 
eerst boven een weiland waarschijnlijk in de buurt van een sloot waar de lucht vochtig is. De eerste mist zien we dus 
meestal langs de weg en mistbanken die de weg opdrijven lossen daar in eerste instantie op door luchtbeweging en warmte 

 

- Herfst - 

Enkele passende weerspreuken: 
• Als het met Allerheiligen sneeuwt, leg dan uw pels gereed. 
• Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn. 
• November warm en fijn, het zal een strenge winter zijn. 
• Wie houdt van wind, november bemint. 
• Als op Sint-Maarten de ganzen op het ijs staan, zullen ze met 

kerstmis door`t slijk gaan. 
• November telt dertig dagen, maar het dubbele aan wind en 

regenvlagen 
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Het KippenhokHet KippenhokHet Kippenhok   

 

Nieuws van het Kippenhok. 
 

In de week voor de herfstvakantie hebben alle kinderen van de Beemte school en Beatrixschool, 
een enquête gekregen over het Kippenhok. Er komen ‘s middags niet zoveel kinderen, ‘s avonds 
wel. 
Ik wil graag in kaart krijgen hoe dit kan dat er ’s middags niet zoveel kinderen komen. Ligt het 
aan het tijdstip, locatie, is er wel behoefte aan. Ik hoop na de vakantie alle enquêtes weer terug 
te krijgen zodat ik een plan kan maken hoe we verder kunnen gaan met het Kippenhok. 
Dit jaar blijven we in ieder geval op deze manier doorgaan dus op vrijdag middag van half 3 tot 
half 5 voor de groepen 6 t/m 8 van de basisscholen. En ‘s avonds van 7 uur tot 9 uur voor de 
jongelui van het middelbaar onderwijs om de 2 weken! Voor deze avonden zoeken we vrijwilli-
gers! 
Er worden telkens wisselende activiteiten gedaan van spel, sport en knutselen. 
’s Avonds staat in teken van ontmoeting. Binnenkort komt er iemand van Tactus om over alco-
hol en drugs te praten met de jongelui. Ook komt er een beauty avond. 
Graag wil ik de kinderen wisselende activiteiten aan bieden. Daar kunt u bij helpen! Kunt u 
schilderen, dansen, dieren verzorgen, sporten of heeft u een leuke hobby. Kom dan eens naar 
het Kippenhok om het ons te laten zien. Of wij komen naar u/jou! 
 

 

 

 

 

 

Dit jaar kunnen alle kinderen van BB en WW Sint Maarten lopen. Op 5 nov. kunnen alle kinde-
ren van alle leeftijden samen met hun ouders een lampion maken in het Kippenhok. 
Op 7 nov gaan we iets met Sint Maarten doen in de kerk en op 11 nov mogen alle kinderen 
door de straten lopen met hun verlichte lampion. Er komt tzt meer info over in de brievenbus. 
Met Sinterklaas en Kerst gaan we ook leuke activiteiten doen om geld in te zamelen voor het 
Kippenhok. We krijgen een nieuwe ruimte in het ´Ons Huus´ en hebben dan geld nodig om het 
leuk in te kunnen richten. 
Heeft u/jij ook leuke ideeën en/of tips? Laten het me weten. Elke vrijdagochtend zit ik in het 
Kippenhok van 10.00 tot 11.30. kom eens langs en dan drinken we een kop koffie! 
 
Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-53296287 of 3665614 
 
Mail: arendina-joker@deherberg-apeldoorn.nl 
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Nieuwe werkwijze gemeente Apeldoorn   

Samen werken aan een prachtige schone wijk 
 
Een buurt, een wijk of een dorpskern staat nooit stil. Ze veranderen, bewoners gaan trouwen, 
krijgen kinderen, gaan verhuizen. Al deze mensen hebben verschillende behoeften, verlangens 
en belangen. De gemeente doet haar best om hier rekening mee te houden. Door van elke wijk 
een prettige, leefbare omgeving te maken. Het dagelijks schoon, heel en veilig houden van de 
openbare ruimte hoort daarbij. 
 
Wijkgerichte aanpak  

De gemeente Apeldoorn is veel te groot om alle parken, groenstroken, wegen en paden vanuit 
één locatie te beheren. Vandaar dat de gemeente is opgedeeld in zes makkelijk beheersbare ge-
bieden: de stadsdelen hieronder vallen ook de dorpen. Het beheer en onderhoud van de openba-
re ruimte vindt zoveel mogelijk plaats vanuit deze stadsdelen. Hiermee wil de gemeente bereiken 
dat de afstand tussen inwoners en gemeente zo klein mogelijk blijft. Vanuit vier locaties in de 
stad houden de wijkteams zich bezig met alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de 
openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van onder andere plantsoenen, we-
gen en paden, hondenuitlaatplaatsen, bermen en speelvoorzieningen, het riool en de straatver-
lichting. De wijkteams werken met een planning die af en toe flink verandert door de weerom-
standigheden. 
 
Seizoenswerkzaamheden  

Naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn er seizoensgebonden werkzaamheden: 
 

• De herfst is begonnen. Het bladgroen wordt afgebroken, er ontstaan prachtige herfstkleuren. 
De wijkteams starten in november met het verwijderen van bladafval van de straten en paden. U 
kunt de gemeente natuurlijk ook helpen bij het opruimen van het bladafval voor uw deur en oprit 
door het blad in uw groene container te gooien. Het aanbieden van de groene container is in 
Apeldoorn gratis. 

• De winter doet denken aan warme chocolademelk of een warme dikke trui. Muts op en genie-
ten van prachtige winterse landschap. Het doet ook denken aan gladde wegen, stapvoets rijden-
de auto’s, schuivende fietsers en voorzichtig lopende voetgangers. De gemeente Apeldoorn wil 
de overlast in tijden van vorst en sneeuw zoveel mogelijk beperken. Door preventief te strooien 
op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes. Dat wil zeggen dat op basis van gladheidverwachting 
de gemeente gaat strooien, nog voordat het daadwerkelijk glad is. 

• In de winterperiode zijn de wijkteams ook druk met snoei- en dunningswerkzaamheden in 
bossen en groenvoorzieningen. In het voorjaar wordt het groen weer opgeknapt en op sommige 
plekken wordt de beplanting vervangen. Ook het onkruid wordt aangepakt. 
Tijdens de zomer wordt de omgeving verder opgeknapt, er wordt geschoffeld. 

 

Zo zijn de wijkteams gedurende het hele jaar hard aan het werk om Apeldoorn schoon, veilig en 
heel te houden. 
 
Uw aanspreekpunt in het dorp  

Elke wijk en dorp heeft een aanspreekpunt. Sjoerd de Boer is uw beheerder: 
”Ik hecht veel waarde aan persoonlijk contact met bewoners. Daarom proberen 
mijn collega’s en ik bij meldingen de burger op te zoeken. Vragen worden duide-
lijker als je ze ter plekke bespreekt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat bur-
gers meedenken over hun wijk. Dat lijkt ons niet meer dan logisch.” 
 

Melding 
Heeft u een melding over de onderhoud van uw wijk? Dan kunt u terecht bij de Buitenlijn via de 
gemeentelijke website http://www.debuitenlijn.nl/  of via het nummer 14 055. Burgers en instel-
lingen kunnen terecht bij de Buitenlijn voor het melden van problemen op het gebied van wegen, 
groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. Uw meldingen worden in de 
meeste gevallen afgehandeld door de wijkteams.  
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Asfalteren KraaienjagerswegAsfalteren KraaienjagerswegAsfalteren Kraaienjagersweg   

Als alles volgens plan verloop zal de Kraaienjagersweg de 2e helft van november worden 
geasfalteerd en wel op de volgende wijze. 

(vanaf de Beemterweg) 

• Kraaienjagersweg – tot voor de 1e bocht nabij huisnummer 18  -�  9 cm asfalt over-
laging;  

• Vanaf de bocht nabij huisnummer 19 – rest Kraaienjagersweg en Drostendijk -� 14 
cm asfalt overlaging;  

• Thv huisnummer 14 nieuwe asfaltconstructie aanbrengen (contact zal met de bewo-
ners worden opgenomen); Alle andere bewoners krijgen een brief van de gemeente. 

• Ophogen en aanstraten bestaande inritten;  

• Aanbrengen grasbetontegels (40 cm); 

Er zullen ook verkeersremmende maatregelen worden genomen.  De drempels worden 12 
meter lang, het midden stuk is 5.60 meter en links en recht daar van 3,20 meter 
(oplopend) 

Er komen in totaal 6 verkeersdrempels en wel op de volgende plaatsen: 

Tussen huisnummer 38 en 31, tussen de huisnummers 25/27 en 24, tussen de huisnum-
mers 18 en 16.2 (bij de kruising van de wetering, die onder de Kraaienjagersweg door 
gaat). 

Tussen de huisnummers 6 en 7, tussen de huisnummers 7 en de bocht bij de Lochem-
sestraat en als laatste Kraaienjagersweg linksaf Drostendijk op en ongeveer op de helft tot 
aan de gemeentegrens, komt de laatste. 

De Drempels worden aangelegd op aandringen van de BBvBB en konden nu nog worden 
meegenomen. Namens het bestuur Joop Achterkamp. 

Als er vragen zijn neem dan contact op met de gemeente Apeldoorn, zie onderstaand 
adres. 

Gemeente Apeldoorn 
Afdeling Openbare werken 
Postbus 9033 
7300 ES Apeldoorn 
 
Telefoon: 055 580 25 95 
Telefax 055 580 11 68 
 
www.apeldoorn.nl 
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Verslag seniorensoos   

7 September zijn we weer gezellig samen geweest. 

De senioren waren weer blij dat de vakantiemaanden voorbij zijn. 
Dat het gewone verenigingsleven weer begint. 
 
Als gast was mevrouw Bloemhof-Vogelzang bij ons. 
Ze heeft ons veel laten zien en verteld over Staphorsterklederdracht. 
Prachtig geklede poppen had ze had ze bij zich. 
Ook vertelde ze dat de kinderen bij de doop altijd ingebakerd waren. 
En dat jongetjes tot 3 jaar rokjes dragen. 
 
In de pauze was er  thee of koffie met vlaai. 
 
Na de pauze ging mevrouw Bloemhof zichzelf aankleden in klederdracht. 
Hoe ze erbij vroeger bij liepen voor de pronk. 
Het is leuk om te horen over die oude gewoontes. 
 
Daarna hebben we het seizoen geopend met een diner. 
Heerlijke ouderwetse runderstooflapjes met o.a. snijboontjes en stoofpeertjes stonden op het menu. 
Met als toetje pudding en vruchtenyoghurt. 
 
Verder zijn we weer bezig met het programma voor volgend jaar. 
Het is nog niet zo gemakkelijk om iedere maand weer iets leuks te bedenken en dat ook nog binnen 
een bepaald budget moet blijven. 
Misschien zijn er mensen die goede tips hebben,laat het ons weten. 

Oktober was het bingo op de soos. 

Het blijft altijd een spannend spel. 
Je kunt zolang zitten te wachten op een laatste nummer. 
Zelfs zo lang dat iemand anders je nog weer voor is met de volle kaart. 
Maar dat mag de pret niet drukken,want niemand gaat met lege handen naar huis. 
Bep en Dinie zorgen altijd voor een leuke prijzentafel. 
  
Als u ook zin heeft om eens een middag bij ons te komen kijken, u bent van harte wel kom. 
  
2 November om half 3 staat de koffie of thee weer klaar bij het dorpshuis. 
               Dinie,Bep en Mini. 

Zijactief De Vecht 
De ledenavond van November zal een sportieve avond worden. 
Dhr. Wim. B. van Pijkeren uit Heino neemt ons mee voor een wandeling langs het Pieterpad. 
Helemaal vanaf Pieterburen, bij de Waddenzee in Groningen, tot aan de st. Pietersberg bij Maa-
stricht vinden we de lange afstand wandelroute, die bekend staat als “het Pieterpad”. 
Deze tocht is maar liefst 495 km lang. Dat is te lang om in één avond te belopen, vandaar dat we 
dat doen aan de hand van foto,s en live commentaar. Door Groningen en Drenthe gaat het, en ver-
der over de Sallandse Heuvelrug naar de Achterhoek om vervolgens door Midden en Zuid Limburg, 
Maastricht te bereiken. Dat we langs heel veel moois komen laat zich makkelijk raden en we hopen 
dan ook dat veel dames dhr. van Pijkeren zullen vergezellen op deze wandeltocht. 
Woensdag 24 november, Locatie de Groot, aanvang 20.00 uur. 
Introducés zijn natuurlijk welkom. 
Meer info en foto's op www.de-vecht.nl   
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Recepten voor 5 december   

Zwarte Pieten cakejes  
Benodigdheden:  

• pak cakemix voor kleine cakejes 

• poedersuiker 

• water 

• kleine cake vormpjes 

• chocoladeglazuur (van Baukje) 

• kleine snoepjes (mini M&M's) 

• Spuitzak met spuitmonden 
 
Werkwijze:  
Maak en bak de cakejes zoals het beschreven staat op het pak.  
Terwijl de cakejes worden gebakken kan je vast de chocoladeglazuur maken.  
Maak nu van poedersuiker en water en papje. Het moet een klein beetje dik worden, 
want je moet er straks gezichten van maken. Als je de zwarte Pieten een gekleurd ge-
zicht wilt geven doe dan in plaats van het water, limonadesiroop door de poedersuiker.  
Wanneer de cakejes overgoten zijn met het glazuur kan je er gezichten op maken. Ogen 
kan je maken door twee mini M&M's erop te plakken.  
 
 
Smulboot  
Benodigdheden:  

• cake of ontbijtkoek 

• boter 

• hagelslag 

• cocktailprikker met een vlaggetje 

• Schuimpoppetjes 
 
Werkwijze:  
Van een plakje cake of ontbijtkoek, boter en hagelslag maak je een lekkere smulboot.  
Snij een plakje cake en snij er twee hoekjes af zodat je een boot krijgt. Bewaar de 
hoekjes wel, want die heb je straks weer nodig.  
Smeer de zijkanten in met boter.  
Doe op een bordje hagelslag en rol de boterkant van de boot door de hagelslag.  
Maak nu van de twee hoekjes, die je op elkaar plakt door er wat boter tussen te sme-
ren, het dek van de boot.   
Prik daar het vlaggetje doorheen en zet er passagiers op van schuimpjes. En smullen 
maar!  
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Collecte opbrengst   

Grote fruitshow   

Op zoek naar een fruitboom, een oud ras, of wil je weten wat voor peertje er in je tuin staat (liefst 4 
of 5 meenemen)?  Ga dan op zaterdag 13-11-2010 of zondag 14-11-2010 naar de Grote Fruitshow 
die de Stichting Behoud en Bevordering Fruitcultuur elk jaar organiseert in Doesburg.  
Hier staan zo´n 1000 fruitrassen tentoongesteld. De show is versierd met fruit- en bloemdecoraties 
met vele oude fruitteeltgereedschappen er tussen gevoegd. 
Van veel rassen kan je gratis proeven, kan je vruchten en bomen kopen. 
Er is een museumtuin van 1½ ha waarin de fruitsoorten staan aangepland die in Nederland in de vrije 
natuur staan (ruim 3000 bomen van meer dan 1500 fruitrassen). 
Appels, peren, pruimen, kersen, kweeperen, Japanse kweeperen, bessen, moerbei, noten, perziken 
abrikozen en nog veel meer. 
Zowel hoog- als laagstam, struik, spil en lei vorm, enz. 
De Fruitshow is geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 
Voor actuele informatie: www.tolderas.nl  
         Mieke v.d.Pangaard 
 

Kweeperen 
Bij de fruitbomen van de fruitshow in Doesburg wordt de kweepeer genoemd. Een boom met een 
mooie vorm. De kweepeer kan je niet zo opeten! 
Als je niet weet wat je ermee kan doen: ik heb wat recepten en ook een paar vruchten. 
Je kan mailen naar miekvdpangaard@orange.nl  

Mededeling van:::: BEEMTE-BROEKLAND ,  DE VECHT & Omstreken:::: . 

Collecte opbrengst :::: VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN ::::: 

Zoals u weet zijn onlangs de collectanten bij u aan de deur geweest, voor deze collecte. 

En wij willen u BEDANKEN voor deze bijdrage. 

Want met ons allen hebben wij een bedrag van 

:::::::::::::::::::::910.28 euro:::::::::::::: opgehaald,  GEWELDIG !!! 

Nogmaals Hartelijk Dank namens de collectanten, en U. 

(wijkhoofd Ans ten Have.)      
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Sinterklaasfeest 

 UITNODIGING 
     

  
 

 

Lieve buurtkinderen, beste ouders en/of verzorgers, 

 

Sinterklaas heeft het al lang in zijn agenda staan, 

Op 4 december 2010 komt hij in de Beemte aan, 

om samen met jullie een feestje te vieren, 

en de kinderen met cadeautjes te plezieren. 

Komen jullie ook met z´n allen om tien uur naar ‘Ons Huus’ voor dit feest? 

Dan kom ik met de Sint op een ..... naar de Beemte gesjeesd! 

 

Groeten van de Hoofdpiet 

 

 

Kort samengevat: 

Wat:   Sinterklaas viert zijn verjaardag in Beemte Broekland 

Wanneer:  Zaterdag 4 december 2010 

Hoe laat:  Vanaf 10 uur (tot ongeveer 12.30 uur) 

Waar:  Ons Huus, Beemterweg 25 

Voor wie: Voor alle kinderen die zich hebben opgegeven, voor hun ouders, opa´s en oma´s  

  en alle andere belangstellenden 

 

N.B.:  In oktober is er, als het goed is, iemand aan de deur geweest om te vragen of uw  

  kind(eren) wil(len) komen op dit feest. Is dat niet het geval en wilt u toch komen  

  dan kunt u contact opnemen met Jet Wijngaards (055 3121401) of 

  Jacintha van der Zouw (055 3121711) . 

                

  Ook  als u vragen heeft kunt u gerust contact opnemen met Jet of Jacintha.  
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Voor de JeugdVoor de JeugdVoor de Jeugd   
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Workshops op fietsafstand 

   Workshop 
 
Als je het leuk vindt om sieraden te maken, ga dan eens kijken bij Johe Sieraden Workshop Twello. 
Daar worden workshops s´avonds van 20.00-22.00 uur gegeven en op de zaterdagmiddag van 
14.00-16.00 uur. Andere tijden zijn bespreekbaar.  
De gebruikte technieken zijn : 
kettelen  gebruik van korte staafjes van metaal (kettelpen en nietstiften) 
haken  volgens de website een vrij makkelijke techniek met haaknaald of 
   gewoon met je vingers rijgen 
 
De workshops kosten € 17,50 (na 1-1-2011 € 19,50) , inclusief materiaal en kopje koffie of thee. 
Johe Sieraden Workshop is aanwezig op het Hobbyfestival Deventer op 10 en 11 december. 
Wat er gemaakt kan worden is goed te zien op de foto´s op de website: www.johe.nl  Je kan ook 
bellen: 0571 274912  
 
 

   Uitje op fietsafstand 
 
Op woensdag 17-11-2010 t/m zondag 21-11-2010 is er op Paleis het Loo een gezellige kerst- en 
winterfair Spirit of Winter 2010. 
Dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur. 
De entreeprijzen zijn pittig (€ 17,50), maar als je kaarten besteld voor  
10-11-2010 krijg je € 5,- korting per kaart! Dat is inclusief gratis toegang tot het Paleis en de Win-
tertuin expositie. 
Op de website www.spiritofwinter.nl vind je alle informatie en kan je ook kaarten bestellen.  
 
   

   Kerstfair 9 t/m 12 december 
 
Deze kerstfair bij de Heerlijkheid Marienwaerdt is alleen per auto te bereiken  
(ligt bij Beesd in de Betuwe). De fairs bij Marienwaerdt zijn echter best de moeite van zo´n rit 
waard (eigen ervaring), vandaar dat ik het toch nu al vast maar vermeld.  
Er staan ruim 80 stands met inspiratie voor de feestdagen, unieke kerstcadeau´s, brocante, warme 
en feestelijke kleding en heel veel lekkernijen voor een puur kerstdiner.  
Traditiegetrouw kan je een rondleiding maken door een in kerstsfeer gedecoreerd Huize Marienwae-
rdt. 
Het terrein is versierd met gevelhuisjes, kampvuren, kerstbomen en verlichting. Verspreid over het 
terrein vind je warme chocomelk, glühwein en snacks. 
Er is een rondrit met een arrenslee langs de stands en door het parkbos. Verder optredens van ko-
ren, een levende kerststal, verschillende workshops en elke dag een modeshow. 
Er is een gratis pendeldienst vanaf het NS station Beesd. 
Meer informatie: www.kerstfair.nl  
Landgoed Heerlijkheid Marienwaerdt, ´t Klooster 5, Beesd, tel. 0345 667010 

        
       Mieke v.d.Pangaard 
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Uit de Oude DoosUit de Oude DoosUit de Oude Doos   

Buurte maak’n 

 
Disse keer un veurval uut ut begin van Kobus zien trouw’n. 
Zee sliep’n amper un weeke bie mekare, hadd’n ’t spul nog lange niet op orde. 
Toch trok Kobus op un aôvend de wit geschuurde klompies an um te gaôn buurt’n. 
Overmaarg’n is ut jaôrmaark, un gebeurtenis die Kobus as jonge boer veur gien geld 
wil miss’n. 
Bats van de “Hooge Kamp” hef naô ze zek ut beste vee en um dat e ok handelaar is wol 
’e Bats is vraôg’n of `e is uut wol kiek’n naôr un soortig ding. 
“A’j dan toch de buurte ingaôt”, zei Grietien,”zeg dan metene da’w zaôterdagaôvend 
over un weeke de buurte wilt neug’n bie ons op de deale.” 
Zo kuiern Kobus de buurte deur en kwam as leste bie Bats an de deure. 
“Bedank veur de uutneuging”zeid’n Bats en zien vrouwe,”wiej koomp zeker.” 
De hele boerderieje en de buurte word’n deur ‘e spit. 
Dur kwam un jonge klaôre bie en un dikke segare, de tied vloog vot. 
“O ja” zei Bats,”dur is ok un niej soort kunsmes op de jaôrmaark, duur grei, mar heel 
bes spul. Hoe ’t spul heet wil mien zo niet te bin’n schiet’n, mar ’t kump uut ’t buut-
buutn’land.” 
Daôr heb ik nog nooit van ‘e heurt dach Kobus. 
Mar Bats zal ‘t wel weet’n want hee is lid van de boer’n bond, zit in ’t bestuur van de 
boer’n leen banke en van ’t veefonds. 
Mar”zei Bats,” iej kunt ut ok zelf maak’n.” 
“O ja?” zei Kobus, “wat hej daôr dan veur neudig, en wat mot dur allemaôle in?” 
“Dan moj oe un karre vol ongebluste kalk haal’n, die kiep iej bie oe op deale, in ’t 
midd’n un gat maak’n en daôr schep iej oe dikke van ’t huussien in. Dan moj wach’n tot 
ut begint te broei’n en te knapp’n, en goed deur mekare zett’n.” 
Daags daôrop haalt Kobus un slepkarre vol ongebluste kalk, kiept ut op de deale, en 
schepp’n alle dikke stront dur midd’n in. 
De batse uut de looze, en Kobus gunk hups un ’t schepp’n an . ’t Duur’n niet lange of ’t 
begon te sniestern en te knapp’n. Op ’t leste ko’j op gien tien tred 
meer bie de kalkhoop koom’n. 
De aalte en de kalk waar’n gluujend ’e word’n, en ’t gaf un stank die 
des hels was. 
Kobus had de achterdeur’n rap lös ’e gooit. 
De ganse buurte kwam naôr buut’n, en zaag’n de damp overtrekk’n, 
en dach’n: wat is dur toch bie Kobus loos? Grietien had alle raam’n en 
deur’n lös ‘e gooit en schreew’n teeg’n Kobus “holt de guut’n dichte.” 
Bats van de “Hoge Kamp”zag de damp ok overtrekk’n en dach,“zo die is ok ontgruunt.” 
Later met ’t buurte maak’n bie Kobus en Grietien op de deale hep ze dur ok nog wel 
umme ‘e lach’n, mar ’t was net of Kobus die aôvend kiespiene had. 
 
 
               

      Aôrnd 
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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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Uitslagen competities 

Biljart vereniging Ons Huus

Eindstand 2010

hoogste hoogste

aantal gemiddelde jaar punten punten serie partij

Speler wedstr. gem. 4de per totaal 4de per 4de per groep

1P. 2P, 3P, 4P,

W.Bouwmeester 60 1,59 1,7 1,52 1,74 1,64 18 52 11 2,21 A

G.Wijnbergen 60 1,5 1,28 1,37 1,48 1,41 16 51 11 2

J.Broekhuis 60 1,73 1,79 1,6 1,72 1,71 12 55 14 2,67

A.Velthoen 60 1,66 1,71 1,67 1,66 1,68 14 82 12 3,31

E.Bellert 60 1,2 1,32 1,23 1,09 1,21 10 51 10 1,64 B

B.Koller 60 1,31 1,47 1,29 1,26 1,33 14 58 9 2,75

J.vd Heuvel 60 1,06 1,11 1,13 1,21 1,13 22 60 10 1,9

A.Doppenberg 60 1,34 1,45 1,37 1,43 1,4 14 71 12 2,35

H.Bremer 60 1,09 1,14 1,24 1,06 1,13 13 58 10 1,41 C

B.Wijnbergen 60 1,09 1,01 1,03 1,02 1,04 15 59 9 1,52

H.Koller 60 1,08 1,12 1,25 1,11 1,14 16 58 9 1,52

H.Kieskamp jr 60 1,11 1,25 1,17 1,15 1,17 16 65 10 1,46

H.Homan 30 0,89 ***** ***** 0,83 0,86 12 30 14 1,43 D

H.Kieskamp sr 50 0,77 0,8 0,9 0,76 0,81 16 47 7 1,35

P.v Voorst 50 0,8 0,61 0,92 0,82 0,79 19 43 11 1,93

L.Veldhuis 50 0,99 0,92 1,11 0,89 0,98 13 60 7 1,5

De periode kampioenen zijn: Groep A W.Bouwmeester  met 18 punten

Groep B J.v/d Heuvel         met 22 punten

Groep C H.Koller en H.Kieskamp jr. ieder met 16 punten

Groep D P.v Voorst           met 19 punten

Het gemiddelde in de vierde periode is verdubbeld door B.Koller met 2.75 en P.v Voorst met 1.93

De afdelingskampioenen 2010 zijn: A.Velthoen           82 punten

A.Doppenberg       71 punten

H.Kieskamp Jr      65 punten

L.Veldhuis            60 punten

Oproep: 
Onze al bijna 40 jaar bestaande biljartvereniging “Ons Huus”bestaat uit 16 personen. 
Verdeeld over vier groepjes van vier personen. 
De leden variëren momenteel in leeftijd  tussen  25 en 75 jaar. 
Elke groep speelt één maal per week op een vaste avond. 
De spelers binnen deze groepjes biljarten ongeveer op hetzelfde niveau. 
(Gemiddelde van 0,5 tot 2,00) 
Helaas is in de maand september ons trouw en zeer gewaardeerd lid Bert Wijnbergen overleden, daarnaast gaat ons lid Henk 
Bremer, vanaf januari 2011 niet meer in competitieverband binnen onze club spelen. Dit betekent, dat wij twee vrije plekken 
hebben. 
Heeft u zin in een wekelijks gezellig avondje met een potje biljart, dan kunt u zich aanmelden bij een van de onderstaande per-
sonen. 
Ook voor meer informatie kunt u bij hen terecht of vraag het gewoon aan een van de overige leden die u wellicht kent. 

Met vriendelijke biljart groet, 

Arie Velthoen,             Voorzitter                  tel.: 0578-617777 
Wim Bouwmeester,      Secretaris                 tel.: 055-3660287 
Gerard Wijnbergen,      Penningmeester        tel: 055-5215113 


