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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

Boerenkoolmiddag Beemte

22 oktober
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Autoschade Service Pouw
Apeldoorn opent maandag 6
september 2010 zijn deuren
aan de Laan van de Kreeft
90, 7324 BX Apeldoorn
Telefoonnummer:
055-3665922

B. FIETS
VEEVOEDER KUNSTMEST
FOURAGE en
AARDAPPELHANDEL

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL

Tel:
Fax:

De Ratelaar - Oktober 2010 - Pagina 8

055-3121390
055-3122528

Van de redactie
Beste lezers,
Deze oktober uitgave van De Ratelaar bevat verslagen van de Oranje vereniging over de door haar
georganiseerde activiteiten afgelopen augustus en zij verschaft ons daarmee veel leesplezier, maar
zij vraagt ook onze speciale aandacht voor haar Noodkreet op pagina 33. Laten we de Oranje vereniging niet in de steek laten, het is toch elk jaar weer een geweldig festijn. Meldt u dus aan als bestuurslid.
Ook in deze Ratelaar een tweetal verslagen van de 50plus reis van de BBvBB. Ook deze verslagen
getuigen van een groot enthousiasme van zowel de organisatoren als de deelnemers. Dit jaar was de
Wienerschnitzel van uitzonderlijk groot formaat en werd onder goedkeurend gemompel, door de volle
monden, verorberd.
Achter in deze Ratelaar een verhaal over Tractor pulling. De schrijver gunt ons een blik in de keuken
van deze sport en zijn doen en laten. Een heel goed initiatief en de redactie roept iedereen op om
eens een stukje te schrijven over zijn/haar hobby of sport.
De nieuwe ontsluitingsweg Stadhoudersmolen is inmiddels klaar. We kunnen daar nu zelf zien dat onze inspraak niet tevergeefs is geweest. Je kunt mooi doorsteken door het Wolvenbosje al is de weg
niet al te best. Apeldoorn is nog goed te bereiken en de afstand is zelfs iets korter geworden als je de
Stadhoudersmolenweg rechtsaf oprijdt naar Apeldoorn. Linksaf is een kilometer langer geworden. Nu
nog even de navigatieapparatuurkaartjes aanpassen en alles is weer als vanouds.
Overigens is het stukje bouwgrond in de oksel van de Stadhoudersmolenweg en Kanaal Noord nog
steeds te koop, alhoewel het koopbord verdwenen is of plat op de grond ligt. Maar misschien is het
handiger om te kiezen uit één van de elf huizen die momenteel in Beemte Broekland te koop staan.
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze Ratelaar wordt hartelijk bedankt.
Namens de redactie veel leesplezier.
Siep Woudstra
Uitgave data
2010
Week 44
Week 48
2011

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

Week 5

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 2010 aanleveren.
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BBvBB

Buurt Belangen vereniging Beemte Broekland

Van de bestuurstafel.
Landbouwontwikkelingsgebied
Het bestuur van de buurt- en belangenvereniging volgt de procedure ter zake van het Landbouwontwikkelingsgebied en heeft juni jl. een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan Beemte Vaassen, het Beeldkwaliteitsplan LOG Beemte-Vaassen en de Planmer Landbouwontwikkelingsgebied Beemte- Vaassen.
Het bestuur heeft namens de Belangenvereniging naar voren gebracht dat zij meent dat het bestaande landschappelijke beeld en de bestaande monumenten moet worden behouden en daar
waar mogelijk moet worden versterkt. Verder heeft het bestuur aangegeven dat zij zich grote zorgen maakt over het welzijn van mens en dier nu de overheid er bijvoorbeeld voor heeft gekozen
niet de, vanwege de volksgezondheid, “veilige” afstand van 400 meter tussen de bedrijven tot uitgangspunt te nemen, doch toestaat dat de onderlinge afstand van bedrijven 100 meter mag bedragen. Daarnaast heeft het bestuur aandacht gevraagd voor de verkeersaspecten vanwege de
vestiging van de megabedrijven. Het gemeentebestuur dient nog op de inspraakreactie te reageren.
Verkeerstellingen.
Naar aanleiding van het verzoek van een inwoner van beemte broekland tijdens de Alemene jaarvergadering tot het houden van verkeerstellingen op het Kanaal Noord, heeft het bestuur de gemeente verzocht deze tellingen te houden. De telling heeft inmiddels plaatsgevonden. Nu de Stadhoudersmolenweg opengesteld is voor verkeer, zal het bestuur de gemeente verzoeken opnieuw
verkeerstellingen te doen.
Ontwikkeling van visie voor Beemte Broekland
Het bestuur is in overleg met de andere besturen van verenigingen in Beemte Broekland om te
komen tot een Visie voor Beemte Broekland. Het overleg vindt periodiek plaats.
Overleg met gemeentediensten
Eind september 2010 vindt het jaarlijkse overleg tussen de gemeentelijke diensten en het bestuur
plaats. In dit overleg kunnen onderwerpen waarvoor nadere aandacht is vereist aan de orde worden gesteld. Indien u nog onderwerpen heeft waarvan u meent dat deze nadere aandacht vereisen
wordt u verzocht deze uiterlijk 21 september a.s. ter kennis te brengen van het bestuur.
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Beste buurtbewoners,.
De zomer is voorbij en het verenigingswerk in het dorpshuis is weer in volle gang. Er wordt weer
volop gesport, gekaart, vergadert en ontmoet in het dorpshuis. Sport is nog altijd een belangrijke
peiler voor het dorpshuis. De jeugd uit Beemte Broekland en Wenum Wiesel komt nog wekelijks
naar de sportzaal of het sportveld voor om de gymlessen te volbrengen.
Ook veel volwassenen en ouderen komen wekelijks naar het dorpshuis voor de sport. Beweging is
van belangrijk voor iedereen en daarom staat sport ook hoog bij ons op de agenda. Het liefst
zouden wij fors investeren om de mogelijkheden in de zaalaccommodatie uit te breiden, maar dit
is in het huidige economische klimaat niet eenvoudig te realiseren. Met gemeente en instanties is
echter veelvuldig overleg om de mogelijkheden te onderzoeken.
De zomer kende hoogte en dieptepunten voor het dorpshuis. Hoogtepunt was dat het dorpshuis
in de zomer uitgebreide openingstijden kende, waarmee tegemoet is gekomen aan buurtbewoners en vakantiegangers die in de vakantie zin hebben in een hapje en een drankje in het dorpshuis.
Het dieptepunt was een harde regenbui aan het begin van de zomer. Doordat het vele water niet
snel genoeg van het dak kon worden afgevoerd kwam de hele foyer ’s nachts onder water te
staan. Er ontstond een grote puinhoop en het huilen stond ons nader dan het lachen. Lang treuren heeft in zo’n situatie geen zin en we verzamelden weer de moed om de foyer snel weer in orde te krijgen. Zo gezegd, zo gedaan. De beheerders hadden de foyer de volgende dag weer grotendeels in orde.
De kans is tegenwoordig groot dat zo’n harde regenbui opnieuw optreed. Omdat we zoveel wateroverlast niet nogmaals willen meemaken, hebben we met onze installateur een oplossing gezocht
om de afvoercapaciteit van het dak fors te vergroten. De oplossing was achteraf gezien even eenvoudig als doeltreffend. De grote test kwam in augustus. Ondanks de wateroverlast die door de
grote hoeveelheid regenwater is ontstaan was er in het dorpshuis geen sprake van lekkage, behalve dan dat er water in de kelder was gelopen. Maar de situatie was dan ook extreem, want er
kon op de Beemterweg worden gevaren! Wij waren tevreden met het resultaat.
De komende maanden willen we een aantal ruimtes in het dorpshuis opknappen. Aan de achterzijde van het dorpshuis wordt een ruimte ingericht voor activiteiten van de kinderen van de basisscholen. We willen het Kippenhok ook naar deze nieuwe ruimte verplaatsen. Er kan in deze ruimte een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd, bijvoorbeeld muzieklessen, knutselen en schilderen. Op die manier kunnen we met het dorpshuis tegemoet komen
aan buitenschoolse activiteiten.
Daarnaast staat het opknappen van de bestuurskamer aan de voorzijde op onze actielijst. Deze
ruimte zit nog steeds in de kleuren van de vroegere BSO. We willen deze ruimte weer ombouwen
tot een echte vergaderruimte met bijbehorend meubilair. De bestuurskamer moet weer het visitekaartje van het dorpshuis worden en een goede inspiratie geven aan het rijke verenigingsleven
dat wij in onze buurtschap kennen. Kortom, er is nog voldoende te doen in het dorpshuis.
Namens de dorpshuisvereniging Ons Huus,
Richard Smallegoor
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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
7 3 4 1 A B B e e m te -B ro e k la n d
T e l: 0 5 5 -3 1 2 0 0 8 5
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F a x: 0 5 5 -3 1 2 2 9 1 1
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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Brandweer “Beemte”

De 6 minuten van een brandweerman/vrouw
Als het alarm afgaat moet de brandweerman/vrouw al zijn/haar activiteiten direct staken.
Een paar minuten waarin allerlei andere dingen hadden kunnen plaatsvinden.
Dat die vrijwilligers met zo'n zes minuten na de melding bij u op de stoep staan is eigenlijk een klein mirakel. Wat er in die zes minuten gebeurd is nauwelijks bekend bij nietbrandweermensen. Het zijn de zes minuten tussen het afgaan van de alarmontvanger en
het in je uitrukkleding klaar staan voor actie. In die zes minuten zit een flink aantal rijminuten om heelhuids; via drempels, straatjuwelen en rotondes, al dan niet in de spits?
van je werk of van thuis op de kazerne en de onheilsplek te komen. Op zich al een bijzonder avontuur in Apeldoorn.
In die paar minuten worden:
Halve maaltijden naar binnengepropt als je nog aan tafel zit.
Slaap uit je ogen gewreven als je in diepe rust bent.
In recordtempo afgedroogd als je staat te douchen.
Huwelijkse plichten tot een abrupt einde gebracht als je eens een avondje met z'n
tweeën bent.
Boodschappenkarren aan de zijkant geduwd, waarbij moeders meestal achtergelaten
wordt.
Kinderen van schoot gehaald als je teletubbies zit te kijken.
Kleine en grote boodschappen afgeknepen als je rustig op de pot de krant aan het
lezen bent.
Autosleutels gezocht? die je normaal altijd op een vaste plaats hebt liggen.
Sprintjes getrokken terwijl je anders een broertje dood hebt aan hardlopen.
Vergeefs op de wekker gemept omdat je maar niet wil geloven dat het al zo laat is.
De kleren die je kunt vinden aangetrokken (soms heel bizar).
Een plas gepleegd omdat je daar altijd last van hebt als de pieper gaat.
De visite achtergelaten, ook als het wel gezellig is.
En natuurlijk, ik kan er niet omheen: je werk in de steek laten, uiteraard net als je druk
bent.
Desondanks zegt men vaak van de brandweer dat ze laat komt. Dat is ook zo!
Zouden we op tijd zijn, dan waren we getuige van het ontstaan van een brand. Dan zouden we misschien kunnen voorkomen dat een schoorsteen van een huis waait, een kelder
onderloopt, een vat met chemicaliën lek raakt of dat die ene auto tegen de boom rijdt.
Om te zorgen dat we toch zo 'op tijd mogelijk' arriveren op de plek des onheil is een
snelle melding van groot belang.

www.brandweer-beemte.nl
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Het weer in de Beemte
Regen, regen en nog eens regen

……………………

Op donderdag 26-08 gingen de hemelsluizen boven de Beemte open, op die dag viel er totaal 124,5
mm regen (record) . Gemiddeld valt er in de gehele maand augustus 56,6 mm (Eelde). Ook in de
Beemte kon je de gevolgen van de vele neerslag zien, de Nieuwe Wetering is veranderd van een
slootje in een kanaal, op verschillende plaatsen stroomt het water uit de Wetering de weilanden in.
Hieronder is het neerslagpatroon van deze dag, vooral na de middag is de regen
ongekend hevig. (Zie pijl in de onderstaande grafiek) Tussen 15.30 en 16.30 viel er
ongeveer 45 mm, dit gebeurd bijna nooit, de totale neerslag van 124 mm. is op de
Beemte in een dag nog nooit gevallen.

Het gedeelte
ondergelopen
weiland tussen de Nieuwe Wetering
en de A50. Op
het diepste
gedeelte staat
ca. 600 mm.
Water. Resultaat van 124
mm neerslag

Hoe ontstaat regen eigenlijk,
Zoals iedereen weet komt regen vanuit de wolken. Een wolk bestaat uit kleine waterdruppels die zwevend in de
lucht kunnen blijven hangen. Heel hoog in de lucht veranderen de waterdruppels door de lage temperatuur in ijskristallen en groeien ze uit tot sneeuwvlokken. Doordat ze zwaarder worden, vallen ze naar beneden en komen ze
samen met allemaal andere sneeuwvlokken in het deel van de wolk waar het niet meer vriest. Deze sneeuwvlokken
smelten dan en worden grote druppels die niet kunnen blijven zweven..

Wanneer spreken we van regen?
In de weerberichten wordt onderscheid gemaakt tussen buien en regen. Het KNMI gebruikt de term "bui" voor een
wolk, waaruit het korte tijd regent, in het algemeen korter dan een uur. Wordt gedurende langere tijd regen verwacht uit een min of meer gesloten wolkendek dan wordt dat als "regen" aangekondigd. Daarbij wordt ook nog onderscheid gemaakt tussen "af en toe regen" of "perioden met regen" voor het geval het nu en dan droog is, maar
het niet opklaart.
Het voornaamste verschil tussen buien en regen is niet alleen dat het af en toe droog is, maar ook dat de zon zich
meteobeemte@peppelenbos.info
tussen de buien door kan laten zien.
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Verslag Oranjefeest Beemte
Beemte-Broekland
Hier het verslag van Oranjefeest 2010
Zoals velen gemerkt hebben, hebben we weer ons uiterste best gedaan om alles weer
strak en glad te krijgen.
Vrijdags een week voor het feest hebben we met groot materiaal de bermen gemaaid,
zaterdags het fijne werk met bosmaaiers en bladblazers, de bosmaaiers met nylondraad
voor om de paaltjes en lantaarnpalen en met messen voor de slootkanten. Keurig strak
voor Het rondje Beemte die deze dag langs het feestterrein liep. Hoop complimenten gehad en daar doe je het voor toch.
Maar goed de maandag is aangebroken
een klein koppeltje bestuur begeeft zich in
alle vroegte naar de schuur aan de Vellertweg.
Hier gaat het gebeuren vandaag en morgen
overdag.
De plannen voor de optochtwagen waren er
al wel nu alleen de uitvoering nog.
Het resultaat mocht er ook zijn vonden we
zelf.
Voor diegene die het niet gezien of begrepen hebben wij daar bedoelen we het bestuur mee zijn op zoek naar bestuursleden
dus heeft u interesse en bent of voelt u zich verbonden met de beemte meldt u zich dan
aan bij een van de bestuursleden.
Maandagavond bestuur en vrijwilligers melden zich bij de keet op het feestterrein. Andere
jaren staat de tent er dan ook maar dat is dit jaar anders deze wordt woensdag pas geplaatst wel een beetje laat maar ook dit zullen we wel redden. Vrijwilligers en bestuursleden
vormen koppeltjes en gaan aan de slag fietsenstalling plaatsen kabels leggen boog plaatsen
water en elektra aansluiten kortom te veel om op te noemen dit alles voor het feest van
vrijdag, zaterdag en zondag. De dinsdag avond werken de weergoden niet echt mee het regent maar hierdoor laten wij ons niet afschrikken af en toe even schuilen en koffie drinken.
Op naar de woensdag om ongeveer half twaalf komen er drie combinaties met materiaal het
terrein oprijden met de tent voor het Oranjefeest. In een mum van tijd staat deze op de
plek. Woensdag avond voor we naar het terrein gaan zien we daar ineens weer een band in
het apeldoorns kanaal drijven wanneer hebben we die eerder gezien ? juist met het MBDW
toernooi. Wie is of zijn deze mensen die dit doen voor de beemte. De oplossing komt naar
voren met de optocht goed werk Martijn en Hendrie leuk bedacht en het wordt gewaardeerd.

Op woensdagavond wordt er begonnen met
de inrichting van de tent reclameborden ophangen van onze sponsoren en lampen ophangen en nog veel meer van dit soort zaken.
Donderdag morgen eerst koffie drinken met
het bestuur en daarna aan het werk met het
podium waarvoor we dit jaar een jukebox
hadden nagemaakt met een bijpassende tekst
langs het podium s’ avonds de laatste puntjes
op de i gezet en het feest kan beginnen.
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Verslag Oranjefeest Beemte
Beemte-Broekland
Het Feest
Vrijdag middag het terrein loopt vol met senioren voor een gezellige seniorenmiddag, er wordt
begonnen met het Wilhelmus gezongen door het bestuur onder begeleiding van de ijssellandspöllers die deze middag optraden en niet te vergeten de Bouwmeisters deze maakten er samen
een gezellige middag van. Dit werd bevestigd door een dankwoord van Tiemen Schipper voor
deze goed georganiseerde en gezellige middag. Alle senioren gingen rond vijf uur met een tevreden gezicht weer huiswaarts. Daarna alles weer klaarzetten voor de vrijdagavond even wat
eten en daarna weer present op het terrein.
Om ongeveer acht uur hebben de eersten het feestterrein al weer gevonden het is altijd de
vraag als het gaat lopen of niet dit heb je zelf als bestuur niet helemaal in de hand. Maar de tent
loopt gezellig vol en de band Tilt speelt haar eerste setje. Rond de klok van half twaalf komt de
zingende sloper of beter bekend als Frans Duijts. Al met al
een zeer geslaagde avond en vooral een gezellige avond. Zaterdag vroeg uit de veren het terrein moet opgeruimd worden
wat een rotzooi plastic bekers, patatbakjes je kunt het zo gek
niet bedenken of je komt het wel tegen. Daarna heerlijk ontbijten in de tent en buiten de eerste klanken van wat een
schitterende optocht moet worden. Hier en daar word nog
wat aan de wagens gesleuteld, maar om kwart voor tien vertrekt de optocht met een prachtig weertje en een lange en
diverse stoet al met al een prachtige optocht. De optochtwagens zijn beoordeeld door een fantastische jury en als volgt
bepaalt.
Dinie en Joop
1e prijs
2e prijs
Beemterschool
3e prijs
Dikke Schik
Zaterdagmiddag kinderspelen de commissie kinderspelen heeft de trend van vorig jaar doorgezet en we kunnen gerust zeggen dat het ook dit jaar weer een succes was. Daarna gauw over
tot het ballonnen oplaten voor alle kinderen.
Voor de ouderen is er fluitketel schuiven voor de tent, een spel wat
makkelijk lijkt maar in werkelijkheid nog knap lastig is. Om een uur of zeven de tent weer in orde gemaakt voor de avond met de band
Manilla. Weer een gezellige avond het aantal bezoekers kan natuurlijk altijd meer maar goed het
was wel reuze gezellig. Zondagmorgen kranen trekkers en wagens op het terrein inderdaad ze
zijn al bezig met de opbouw voor de zeskamp, de commissie zal hierover zelf verslag doen dus
we laten het hierbij dat het weer goed verzorgt was.
Op de zondagavond werd het feest afgesloten met de band Spinrock waarbij nog enkele talenten
zich lieten horen uit de beemte.deze avond viel mede door de regen wat tegen betreft de opkomst maar al met al dachten wij dat we een zeer geslaagd en gezellig feest hebben gehad.
En nogmaals denk er eens over na om u aan te melden om plaats te nemen in het bestuur want
het aantal bestuursleden wordt op korte termijn te weinig om nog een feest als hierboven omschreven te kunnen organiseren.
Tot slot willen we als bestuur een ieder die een steentje heeft bijgedragen aan het welslagen
van het feest hartelijk bedanken. In het bijzonder alle leden, sponsors en vrijwilligers, zonder
hen zou dit feest niet kunnen bestaan. Hopelijk allemaal tot volgend jaar, wij zullen er alles aan
doen om weer een goed en gezellig programma in elkaar te zetten. TOT ZIENS.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de O.V.B.B.
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Verslag Oranjefeest Beemte
Beemte-Broekland
Volksspelen 2010
Na 2 dagen gefeest te hebben in de tent, was het zondag de beurt aan de volksspelen.
’s Ochtends om 10:00 uur was de club van de zeskamp compleet. Na een kop koffie en voor een
enkeling een aspirine zijn we begonnen aan het opbouwen van de spelletjes. Het weer was ons
goed gezind en dat terwijl er de hele week gesproken werd over regen voor zondag.
Om 13:00 uur stonden de spelletjes klaar en kwamen de eerste teams zich melden. Er waren dit
jaar 9 inschrijvingen voor de zeskamp. De samenstelling van de teams bestond vooral uit; vrienden, familie en buren. De eerste drie spelletjes werden dit jaar voor het eerst door 4 teams tegelijk gespeeld, zodat het totale zeskamp programma binnen 2 1/2 uur afgehandeld kon worden.
Hierdoor blijft er immers meer tijd over op deze middag voor de kermis en de tent!
Bij het 1e spel de “Wandelende A” werd er voorzichtig doch fanatiek gestart. Het onderlinge verschil bleef in dit spel klein. Maar vanaf spel 2 werd het tocht echt veel serieuzer voor de teams.
De personen op de brancards werden niet gespaard, alle spelers kwamen met een nat pak van
de brancards af. Bij het “dakgoten”spel werd er ook lustig met water gesmeerd, de goten konden
af en toe de stormvloed van water niet aan. Het parcours werd dan ook natter en natter, dit tot
bezorgde blikken van teamcaptains toe. Zij die nog spelen moesten twijfelden over het indienen
van protest, maar gezien de sportieve boventoon van deze middag werd dit toch weer ingetrokken.
Het 4e spel was toch wel een van de hoogte punten van de middag, auto’s die hobbelden en wiebelden zonder dat daar invloed op uit te oefenen was. De teams moesten met 4 personen tegelijk water in een bak naar de overkant brengen, maar door het gewiebel werd het water over de
teamleden uitgestort en kwam er maar weinig aan de overkant. Het was echt hopeloos om te
zien hoe dat die wielen uitgebalanceerd waren door de CVOVBB. Maar toch voor het publiek was
het een lust om te zien hoe de teams zich manifesteerden. Na afloop van dit spel werd de winnaar van de mooiste/leukste Joker bekend gemaakt. Het was een nieuw spelelement dit jaar
waarbij er meer aandacht geschonken word aan de Joker. Een afvaardiging van het OVBB bestuur heeft de Jokers gejureerd en unaniem besloten om “De Flesse” als winnaar aan te wijzen.
Zij kregen hierbij een enveloppe overhandigd.
Bij het teamcaptain spel was er nog even een officieel moment, de beide sprekers GEER&GEER
mochten samen de doelwitten onthullen door het doek te verwijderen. Ze waren een moment
sprakeloos toen zij beiden een mooie foto van zichzelf zagen met daarop een score verdeling.
Het was de bedoeling dat de teamcaptains met gavels de doelwitten gingen bestoken om zo punten te verzamelen. De agressie die door de captains tentoongesteld werd was schokkend. De gavels belandden een voor een in de gezichten van de sprekers, dit gevolgd door luid gejuich van
de captains.
Na het schokkende captain spel, kwamen de sprekers toch weer iets tot henzelf en hervatten zij
de stilte door het laatste spel aan te kondigen. Zoals gewoonlijk word elk spel even duidelijk uitgelegd en voorgedaan door de commissie leden, zij het niet dat hierbij “normaal” gesproken
geen water gebruikt word. Maar de sprekers drongen toch wel zeer nadrukkelijk aan dat er een
afvaardiging van de Commissie de volledige stormbaan demonstreerde. Gelukkig schrikken wij
van de CVOVBB nergens van terug en konden wij na enig aandringen toch Sjoerd en Marcel zover krijgen om het spel te demonstreren.
De demo verliep vlekkeloos en met een nat pak, zodat de spelers precies wisten wat zij moesten
doen om dit laatste spel te winnen. Alles werd er tijdens dit laatste spel uitgeperst om tot een
goede score te komen, bloed zweet en tranen werden er gegeven.
De puntentelling werd dit jaar voor het eerst digitaal verzorgd zodat er geen sprake kon zijn van
tel fouten of gesjoemel. Dit werkte perfect en nam de Commissie heel wat (reken)werk uit handen. Iets wat dus volgend jaar zijn vervolg zal krijgen en misschien zelfs uitgebreid word.
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Verslag Oranjefeest Beemte
Beemte-Broekland
Volgens het digitale wonder leverde al deze strijd op de zondagmiddag de volgende eindstand
op:
1e plek
Beter een goede buur
Team Naamloos
2e plek
3e plek
Bouwmeister
Het lukte de Bouwmeisters dus niet om hun titel te prolongeren, maar met een derde plek werd
er wel aangetoond dat er niet met hun gesold dient te worden. De Tweede plaats kwam akelig
dicht bij de winnaar, maar toch knap gedaan Team Naamloos. Misschien volgend jaar 1e? En
de debutant van dit jaar, een helder idee op de late vrijdagavond tijdens het optreden van
Frans Duits. Er werd door hen in allerijl een team samengesteld en tot hun grote vreugde kwamen zij als winnaar uit de strijd. Proficiat en volgend jaar maar weer proberen deze prestatie te
evenaren!
Het was al met al een zeer geslaagde middag, het publiek was in grote getale naar het terrein
gekomen om de teams aan te moedigen en te genieten van de verrichtingen van hun “helden”.
De teamspelers waren moe maar voldaan en genoten in de tent nog na van het bewogen middagje Beemtefeest, dit alles onder het genot van een drankje. Ook de Commissie Volksspelen
Oranje Vereniging Beemte Broekland was zeer tevreden over het verloop van de middag, het
deelnemersveld was strijdlustig maar ook sportief en de belangstelling van het publiek was geweldig. Wij gaan ons weer richten op 2011 en hopen dan weer zo’n gezellige middag te kunnen
beleven.
Met vriendelijke groeten,
CVOVBB
Kinderspelen 2010
Het Beemterfeest is weer net achter de rug. Maar wij wilden toch nog even de middag op papier
zetten. Het was super mooi weer met een heerlijk zonnetje erbij, perfect weer dus voor een gezellige middag buiten spelletjes doen. Net als vorig jaar waren de spelletjes weer opgezet in de
vorm van een kindervierkamp, de spelletjes van dit jaar waren: steppen, oberspel, ringen gooien en als klapper de megagrote hindernisbaan. Alle kinderen werden in 2 leeftijdscategorieën
verdeeld over 8 teams, dus 4 teams met kinderen van 4 t/m 7 jaar en 4 teams met kinderen
van 8 t/m 12 jaar.
De kinderen waren allemaal zeer fanatiek en werden natuurlijk weer enthousiast aangemoedigd
door vaders, moeders, opa’s, oma’s en verdere bekenden.
Het winnende team van de jongste groepen was Oranje, in dit team zaten de volgende spelers:
Isa Slijkhuis, Fleur te Velde, Daniek van Assen, Sem Teunissen, Marijke Hendriks, Thijs Beekman, Remon Mensink en Rijk Scholten.
En van de oudste groepen was de winnaar: team Roze. Hierin zaten Serena Rodijk, Yordan Nieuwenhuis, Karin Langenbach, Dylan van Lohuizen, Koen Berenschot en Jorn Beekman.
De winnaars werden gehuldigd met een medaille en iedereen die mee heeft gedaan, kreeg een
waterkanon als cadeau. Aangezien er nog twee tonnen met water stonden, kwam er een enorm
waterspektakel op gang. Omdat het zo warm was, was dit heerlijk verkoelend en vond dus bijna
niemand het erg om nat te worden.
Vervolgens was er nog een ballonnenwedstrijd, wie hier de winnaars van zijn, wordt later bekend gemaakt. Hopelijk zijn de ballonnen erg lang onderweg en landen ze in Duitsland, België of
….
Groetjes Commissie Kinderspelen.
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Workshop op fietsafstand
Er zijn weer volop pompoenen verkrijgbaar in de buurt.
Toch neem ik u deze keer mee naar Wapenveld: naar de Pompoenenstal.
Daar woont sinds 2000 Karelien Veldhuizen.
Het landelijke gebied nodigde haar uit tot nieuwe creativiteit, waarin zij haar liefde tot het
bloemenvak volledig kwijt kan.
Zo begon zij met het kweken van bloemen en planten, waaronder pompoenen.
De opbrengst uit de pluktuin worden toegepast in cursussen en workshops.
De onderwerpen en materialen worden aangepast aan de tijd van het jaar. Meestal is het een
deel ´knutselen´ en een deel bloemsierkunst.
De workshops worden in de geheel opgeknapte creatieve ruimte gegeven.
De workshops duren een dagdeel (ochtend, middag of avond).
Helaas zijn de open dagen al op 17 en 18 september geweest en daar werd ook het nieuwe
programma bekend gemaakt van de workshops. Op het moment dat ik dit schrijf, was dit nog
niet bekend.
Maar alle informatie is te vinden op www.pompoenenstal.nl .
U vindt de Pompoenenstal aan Het Oever1 in Wapenveld.
Inlichtingen: tel. 038 4477861 of 06 50868801
Mieke v.d.Pangaard
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Verslag 50plus reis BBvBB
Veertien September, veel Beemtenaren staan bijtijds op want er staat een dagje uit
gepland! De reis van vandaag heet historisch Elburg en Hattem.
De paraplu`s moeten
helaas mee, want we
vertrekken met regen
en komen terug met
regen.
Toch is het meteen al
een gezellig gekakel
in de bus en hoe kan
het ook anders met
zoveel bekenden bij
elkaar.
De chauffeur brengt
ons eerst richting
Hattem. We moeten
een klein stukje lopen
als we zijn aangekomen in bakkerijmuseum `Het Warme
Land`. Daar worden
we ontvangen met
een kopje koffie of thee met een reuzenkrakeling. Zó reuze dat er wel zo`n 8 à 10
gewone krakelingen inpassen.
Aansluitend wonen we de `Krakelingenshow`bij met de humoristische krakelingenbakker waarbij hij in een demonstratie laat zien hoe het allemaal wel en vooral ook
niet moet…… Er rollen verscheidene tranen over onze wangen van het lachen.

Na de show hebben
we de tijd om het
museum te bezoeken; het museum is
net een oude bakkerij van vroeger. Op
bepaalde dagen
wordt er ook echt
gebakken in de ouderwetse takkenbossenoven. Natuurlijk
moeten we ook nog
even in het winkeltje
rondsnuffelen, waar
we producten uit
vroeger tijden maar
moeilijk kunnen laten liggen.
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Verslag 50plus reis BBvBB
Inmiddels zijn we aangekomen in Elburg waar we op
een sfeervolle locatie een
heerlijk drie gangen diner
krijgen. Het is noodzakelijk
om eerst een behoorlijk stuk
van onze schnitzel te eten
om zo ruimte te creëren op
je bord voor de andere lekkere hapjes die op tafel staan.
Tegen 14.30 uur vertrekken
we naar de Museumboerderij
in Oldebroek.

We krijgen eerst een diavoorstelling te zien en aansluitend hebben we de tijd
om rond te kijken op deze
mooi bewaarde locatie. De
heerd is authentiek ingericht
zodat we nog eens kunnen
zien hoe men vroeger leefde,
een volledig ingerichte
pronkkamer, keuken, zijkamer (waar opa en oma woonden) en een kelder. Buiten is
ook nog de hooischuur, wagenschuur de bijenstal en de
moestuin met een eierplant
waarvan je bijna gaat geloven dat de `eieren` echt
zijn.

Bij ons dorpshuis in Beemte Broekland staat na een dag vol belevenissen een consumptie en broodjes met koffie en thee klaar. En dat smaakt dan na die grote schnitzel toch
weer erg lekker.
Wij zijn blij dat alles weer goed verlopen is en menig positief geluid ons ten gehore
kwam. Tot volgend jaar!
Annet de Haan en Nanda van Welie
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Streekrecept

STREEKRECEPT GELDERLAND

Gelderse zuurkoolschotel
Ingrediënten:
1.5 kilo aardappelen,
zout, peper,
1.5 dl. crème fraiche,
3 el fijngesneden bladselderij,
600 gr zuurkool,
1 rookworst in dunne plakjes,
200 gram salami in plakjes,
4-5 plakjes bladerdeeg(ontdooit),
1 eierdooier(losgeklopt)
En een flinke ovenschaal.

Bereidingswijze:
Aardappelen met zout gaar koken. Fijnstampen en peper, crème fraiche, bladselderij erdoor roeren. Zuurkool in ruim water ongeveer 15 minuten koken. Zuurkool goed uit laten lekken. Ovenschotel invetten. Vullen met een laagje zuurkool, laagje rookworst en salami, laagje puree, laagje zuurkool, laagje rookworst en salami, laagje puree en eindigen met een laagje zuurkool. Oven
voorverwarmen tot 200 graden. Plakjes bladerdeeg op elkaar leggen en uitrollen tot een lap
waarmee je de ovenschotel helemaal kunt bedekken.
Deeglap over de ovenschotel leggen en deegranden met water om rand van de vorm plakken zodat de schotel helemaal gesloten is. Deeg met losgeklopte eierdooier bestrijken en in het midden
van de oven 40-45 minuten bakken.

EET SMAKELIJK!
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Het Kippenhok
Het kippenhok heeft zijn deuren na de zomervakantie ook weer geopend. Alle kinderen van Wenum Wiesel en Beemte Broekland zijn weer welkom in het Kippenhok.
De tijden zijn wel veranderd. We hebben nu alleen op vrijdag Kippenhok. Voor de
kinderen van groep 6,7 en 8 s'middags van 14.30 tot 16.45 en s'avonds de jeugd
van de middelbare school van 19.00 tot 21.00. Er zijn weer allerlei leuke activiteiten
bedacht. Ook wordt op de wensen en ideeën van de kinderen ingegaan. Wilt u als
ouder ook mee denken en doen dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u bellen naar Arendina Gemmink Opbouwwerker Joker
06-53296287 of u kunt haar bezoeken in het Kippenhok op vrijdag ochtend van
10 .00 tot 11.30. Zij is daar dan aanwezig voor al u vragen en ideeën.

PCBS `Beemte´
Op school
De school is weer begonnen en de kinderen zijn er klaar voor. We hebben met middag eten groep 5,6,7en 8 op donderdag en vrijdag-middag
bij elkaar in de klas en 1,2,3 en 4 ook donderdag en vrijdag in de klas
van 4 en 5. Op de kar van de Beemte, met Beemtefeest, hebben wet de
3´e prijs gewonnen. en de Beemte school is er blij mee. En ze kunnen al
heel goed Rekenen,taal op maat en spelling.
Remon
groep 5
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Boerenkoolmiddag Beemte

22 oktober 2010
(Regio Wenum Wiesel/Beemte Broekland)
een gezellige middag voor 55+ in de Oranjehal, te Wenum Wiesel

Programma
Opening met koffie en thee
Optreden van Het Sokkenbuurt Zeemanskoor
Pauze
Nogmaals het Sokkenbuurt Zeemanskoor
Een bingo met mooie prijsjes
De boerenkoolmaaltijd
De middag duurt van 14.00 tot 17.30 uur
Per persoon wordt er een bijdrage van 10,00 euro gevraagd.
Kaarten voor Wenum Wiesel zijn te koop bij:
Mw. Doevendans, Zwolseweg 452, tel. 055-3121312
Kaarten voor Beemte Broekland zijn te koop bij Mw. Beekman,
Bellertstraat 14, tel. 055-3121462
Voor meer informatie: St. Wisselwerk, Hélène Mook tel. 06.25009728
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Zijactief De Vecht
Onze eerstvolgende ledenvergadering is op 20 oktober.
Na het preuvenement in september, nu geheel iets anders.
Onze gast deze avond is Jan Huttinga uit het
Veluwse Gortel. Jan is al 24 jaar werkzaam als
jachtopziener binnen het Kroondomein en al 35
jaar actief als natuurfotograaf.
Hij is al eens eerder te gast geweest op de Vecht
en dat was toen een mooie avond. Dit keer laat hij
ons een andere serie foto’s/dia’s zien.
Het thema is: “Door de vier seizoenen heen”.
Er zal veel te zien zijn wat er zoal leeft in het
Kroondomein “het Loo”. Daarbij hoort u passende
muziek.
Als u van de Nederlandse natuur houdt, (en wie
doet dat niet), kom deze avond dan naar Zijactief de Vecht.
Locatie: de Groot, aanvang 20.00 uur. Introducés zijn zoals gewoonlijk altijd welkom.

50 plus reis BBvBB
Uitstapje voor senioren Beemte Broekland 14 september
Het weer zat ons op die dag niet mee. Wij hebben maar één regenbui gehad maar die duurde van de morgen tot de avond. Ondanks de regen hebben wij toch een heel gezellige dag
gehad. Wij vertrokken met een volle bus naar Hattem waar wij het bakkerijmuseum hebben bezocht Daar kregen wij koffie met een grote krakeling. Daarna kregen wij een demonstratie over de bakkerskunst van
vroeger. Dat was geweldig, de bakker bracht het met veel humor, zodat onze lachspieren goed loskwamen. Nadat wij het museum hadden
bekeken gingen wij naar Elburg en kregen daar een goed diner geserveerd. De middag brachten wij door in de boerderijmuseum te Oldebroek. Daar werden wij ontvangen met koffie en krentenbrood
Wij hebben daar dia’s gezien van het boerenleven van vroeger en vervolgens konden wij het museum bekijken wat erg leuk was. Om vijf uur gingen wij weer
richting Beemte waar wij in het dorpshuis nog een consumptie kregen en een broodtafel. Zo
gingen wij met een volle maag weer naar huis, de verzorging van deze dag was dan ook
weer geweldig. Ik denk dat ik wel namens iedereen mag zeggen: Annet en Nanda, hartstikke bedankt en tot een volgende keer.
Eef Schipper
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Noodkreet OvBB

Nu geen bestuursleden erbij
Ovbb
Omdat u ??????
Dan
Komt er
Resoluut
Een
Echte traditie
Teneinde
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Workshops Lavanda
Lavanda geeft verschillende workshops aan de Amperestraat 10 in Apeldoorn
(Kerschoten). Zo gaan ze op Vrijdag 4 oktober aan de slag met geprepareerd blad.
Daar kan van alles mee gemaakt worden, zoals een sierpin, een krans of een guirlande. Prijsindicatie: een krans van 30 cm doorsnede kost € 20,- , een hele grote
krans € 37,50.
Op 11 oktober is er een workshop met powertex.
Vanaf begin oktober is het mogelijk een workshop te volgen bij de Theeschenkerij
t´Oegenbos net door De Vecht heen, bij Teuge.
Het programma:
vrijdag 8 oktober:
Dames in de tuin van powertex
vrijdag 29 oktober:
Sieraden en zeepkettingen
vrijdag 19 november: Sfeervolle decoraties
Meer weten? Kijk bij www.lavanda-decoraties.nl
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Uit de Oude Doos

Deze keer weer uit de oude doos van Tiemen Schipper met aantekeningen van zijn vader
Gait Schipper.
´We gaan terug naar de Beemte. Het was er vroeger erg rustig, maar daar kwam verandering in. Wolter van de Goldkule kocht een motorfiets, een Harley Davidson, zo´n zware
motor met een groot stuur. Hij ging er ook mee naar de raadsvergaderingen. De tweede
motorrijder was G.Hanekamp. `
Die werkte toen bij Molenkamp in Vaassen en ging de Beemte eens verkennen om er een
smederij te beginnen. Dat is ook gelukt.
Wat was het een drukke nering bij Hanekamp. Soms stonden er wel 5 paarden te wachten om beslagen te worden. En als je dan zag hoe een hoepel om een velg gemaakt
werd, dan is vakmanschap toch wel meesterschap.
Zo´n wiel werd met de naaf op de grond gelegd, zodat de velg vlak op de vloer lag. De
hoepel werd pasklaar gloeiend gemaakt en dan om de velg geklopt. Dat moest gauw gebeuren, met een paar man, dan gauw water op de gloeiende hoepel en die zat dan muurvast om de velg.
Op een dag was er een man met een mooi zwart paard dat beslagen moest worden. Toen
Aaltje met de koffie in de smederij kwam, werden de paarden die buiten stonden vast
gebonden en kwamen de begeleiders in de smederij om koffie te drinken. Het zwarte
paard werd beslagen en goed bekeken. Een van de aanwezigen keek heel aandachtig en
vroeg: `Hei um drachtig?´ De eigenaar: ´Ik denk ut wel.´ De man weer: ´Hei um bie de
hengst van Spieker gehad?´
De eigenaar: ´Nee, ik heb um bie een Oldenburger hengst had en die steet in Nunspeet.´
De man vroeg toen: Wanneer motte een veul kriegen?´
Het antwoord was: ´Als de poten komt.´
De man keek eens naar het uier en zag toen dat het een ruin was. De eigenaar maar
grijnzen en de omstanders maar lachen. De man werd rood tot achter zijn oren en heeft
niets meer gezegd.

De Ratelaar - Oktober 2010 - Pagina 36

Gezicht op Beemte Broekland vanaf de Holhorstweg

De Ratelaar - Oktober 2010 - Pagina 37

Tractor pulling
Forza fiat op de Beemte
Er is mij gevraagd om een verhaaltje te schrijven over het hoe en wat van de oranje trekker
van de oude Beemterweg 8 genaamd Forza Fiat,
Sinds 2000 zijn wij inwoners van de Beemte en hebben toen ons huis flink verbouwd. Na
een paar jaar is er ook een nieuwe schuur gekomen om mijn hobby, trekkertrek, nog iets
vakkundiger te kunnen aanpakken.
Maar wat is trekkertrek nou eigenlijk? Bij trekkertrek is het de bedoeling om een wagen,
type oplegger, met aan de voorzijde een sleepvoet welke op de grond rust, voort te trekken
over een afstand van 100 meter. Op de wagen ligt een bewegende bak met gewichten, van
soms wel 15 ton. De bak komt van achteren naar voren. Het is de bedoeling dat aan het
eind van de baan, de bak vooraan is, en maximaal op de sleepvoet rust. Dit moet de trekker stoppen. Het word namelijk steeds zwaarder om beweging in de wagen te houden. Degene die de wagen het verst verplaatst, heeft gewonnen, indien nodig wordt het gewicht op
de wagen aangepast om ook de grootste trekkers aan te kunnen.
Na ongeveer 6 jaar rijden met een standaard trekker had ik dat wel gezien en ben ik in
2006 begonnen aan het bouwen van een sportklasse trekker. Na enige tijd kwamen Rudi
Linthorst, ie weet wel de zunne van Theo, en Martin Boonzaayer helpen bij de bouw. Ik heb
mijn trekker gebouwd volgens de regels van de Ntto S divisie (Nederlandse truck en tractor
pulling organisatie). Bij deze organisatie rijd je door heel het land op een zo professioneel
mogelijke manier, dwz goede banen, gelijkwaardige tegenstanders, een goede technische
commissie, en een beetje (nooit genoeg) prijzengeld. Wat het ook mooi maakt is dat we regelmatig uitkomen op wedstrijden waar ook de A divisie rijdt, bekend van de tractoren met
vliegtuigmotoren en dergelijke, welke sommigen misschien wel eens hebben gezien in Lochem of voorheen Terwolde. Ook doen we altijd mee aan de wedstrijden in de buurt als Terwolde, Klarenbeek en Tonden.
Wat is er nu anders aan een sportklasse trekker, wel dat is teveel om hier uit te leggen,
maar in het kort: het plaatsen van een uitlaatgas turbo, deze blaast de lucht in de motor,
het vergroten van de cilinder inhoud, vergroten van de diesel inspuitpomp, en vele andere
dingen om een motor sterker te maken, maar wel altijd binnen de gestelde reglementen.
Ook word er aan veiligheid gedacht als een noodstop inrichting, rolbeugel en afscherming
van draaiende gedeeltes.
Het mooie van de sport is het vergelijken van de verschillende merken trekkers, ik zeg altijd: het gelijk van mijn opa bewijzen, dat hij vroeger een Fiat heeft gekocht tegenover de
buurjongen wiens opa een ander merk heeft gekocht. Maar het blijft uiteindelijk allemaal
ijzer met een bepaalde kleur en degene die het ijzer het best bewerkt wint.
Wat natuurlijk ook altijd mooi blijft is het zoeken naar vermogen, hoe kan ik de trekker nog
harder over de baan jagen en daarmee de sleepwagen zo dicht mogelijk naar de 100 meter
brengen. De gezelligheid om samen met teamgenoten, vrouw en kinderen een wedstrijd te
bezoeken voelt goed, zeker na het winnen van een prijs.
De kosten van deze sport zijn wel vrij hoog, je bepaalt zelf wat je veranderd maar wil je
mee in de top moet je wel bepaalde investeringen doen. De onderdelen liggen natuurlijk
niet ergens in een winkel dus maken we ze zelf of laten ze maken. Diverse metaal bewerking machines hebben hun weg naar de Oude Beemterweg gevonden om zoveel mogelijk
onderdelen zelf te kunnen maken. Het werken met deze machines in onze nieuwe schuur is
ook deel van de hobby.
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Tractor pulling
Om de kosten te kunnen dragen hebben we diverse sponsoren, deze maken het op hun
manier mogelijk om op een zo hoog mogelijk niveau mee te doen, graag wil ik ze even
noemen
Hamer installatie techniek, H Witteveen mechanisatie, Boonzaayer spuit en straalbedrijf,
Cees effect reclame en belettering bedrijf, Krönmuller bestratings bedrijf, Pon Power Caterpillar importeur, Avloh constructie bedrijf, overigens zijn nieuwe sponsoren altijd welkom.
Afgelopen drie jaar heb ik deelgenomen aan de Ntto S competitie verdeeld over 13 wedstrijden per seizoen, het eerste jaar waren we gedeeld 4e, vorig jaar 3e en dit jaar zijn we
tot onze vreugde 1e geworden, het ging niet vanzelf, vele lange avonden hebben we in de
schuur gezeten om te sleutelen, maar met koffie en andere versnaperingen van Tinka
(vrouwlief) is het goed uit te houden in de schuur. We hebben veel veranderingen aan de
motor geprobeerd, wel hadden we wat turbo problemen maar daarna ging de trekker weer
als een speer. We hebben van de 13 weken 10 weken boven aan de ranglijst gestaan. We
wisten de laatste twee wedstrijden te winnen en daarmee ook de titel Ntto competitie kampioen binnen te slepen. Vermogen en betrouwbaarheid bleken de sleutel om de titel te winnen.
Bent u geïnteresseerd? Neem een kijkje op onze website www.forzafiat.nl, hier proberen we
na elke wedstrijd de stand van zaken bij te houden met nieuws, foto’s en filmpjes
Groeten Evert Jan Hendriks
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