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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

50 plus reis BBvBB

14 september
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055-3121390
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Van de redactie

Beste lezers,
De vakantie zit er weer op. Iedereen weer veilig thuis.
Na een zomer vol activiteiten, met een droog (!) en gezellig Oranjefeest nog vers in het geheugen.
De kinderen naar school en wij aan de slag met de gewone dagelijkse bezigheden.
Lekker thuis met de nieuwe Ratelaar op de bank.
Zeg nu zelf: dat heeft toch ook wel weer wat!
Namens de redactie veel leesplezier.
Mieke v.d. Pangaard

Uitgave data
2010
Week 40
Week 44
Week 48

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

2011
Week 5

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 september 2010 aanleve-
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Verslag van de seniorensoos
Dinsdag 6 juli zijn we naar Oene geweest,naar de zorgboerderij van Zwier van der Weerd.
We werden hartelijk ontvangen door Zwier met koffie en cake.
Hij kon ons heel veel vertellen over hoe het werkt op zijn zorgboerderij.
Op de boerderij werken zo'n 30 mensen met een beperking.
Deze mensen helpen met allerlei werkzaamheden op de boerderij.
Ze verzorgen de dieren zoals koeien,kippen,schapen,konijnen en pony's.
Daarnaast wordt de moestuin bijgehouden,waaruit onbespoten groente wordt verkocht.
Verder is het mogelijk haardhout te kopen.
Dit hout wordt aan stammen ingekocht en wordt er met veilige kloofmachines gekloofd.
Verder worden er houten producten gemaakt voor in huis en tuin.
Het is interessant om eens te kijken hoe het werkt op een zorgboerderij .
Hoe ze mensen met een beperking zoveel mogelijk gewoon mee te laten doen in de
maatschappij.
Er is wel heel veel geduld voor nodig.
Zwier van de Weerd heeft ons veel duidelijk gemaakt over zijn boerderij,bedankt.
Tot de volgende soosmiddag dat is 7 september.
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Oranje feest Beemte
Beemte-Broekland
Deelname aan de optocht met de wagen van de
buurtbewoners; Beemterweg en Kraaienjagersweg.
In 2010 komen een aantal buren voor de 10e keer bij elkaar voor een buurtbarbecue! Van de veldschuur bij de eerste naar de tent bij een ander en weer naar een schuur bij een volgende, zo gaat het
barbecueën van de ene naar de andere locatie.
5 jaar geleden is er tijdens deze gezellige en goed bezochte het idee ontstaan ook eens mee te doen
met de optocht van de oranje vereniging. Een aantal buren hebben aangegeven mee te willen denken
en vooral ook werken aan een mooie wagen.
Dat het ook werkelijk tot het uitvoeren hiervan is gekomen komt zeker door enkele doorzetters met
goede ideeën. Al vroeg in het jaar komen zij met de oproep weer bij elkaar te komen en de eerste gezellige en leuke bijeenkomst wordt gepland!
Tijdens deze eerste avond worden de verschillende ideeën met elkaar besproken en is een nieuw onderwerp voor de wagen al snel gevonden waar na de creatievellingen zich weer uitleven op de uitvoering. Voor de volgende 6 woensdagavonden is men dan onder de pannen…Met een duit in de pot is
niet alleen voor het materiaal, maar ook voor een hapje en een drankje kan het feest beginnen. In de
veldschuur van de familie Velthuis is het knutselen aan de platte wagen een gezellige en gemoedelijk
komen een gaan van de meewerkende dames en heren. De dames zorgen voor een lekker kopje koffie
en wat er bij. Een ander zorgt dat er genoeg materialen voor de wagen zijn en tijdens het knutselen,
waarbij de dames en de heren niet voor elkaar onder doen komen de grappen en grollen, afgewisseld
met buurtnieuwtjes vlot aan bot. Alle mogelijke materialen en handige handen hebben na deze weken
het idee uitgewerkt.
Een feest is het van de eerste tot de laatste avond! De laatste avond is dan niet die ene waarop de
prijs gewonnen is, maar uiteraard wordt de wagen weer afgebroken op een avond met daarbij een afsluiting met een barbecue!
1e onderwerp; barbecue. De voorbereiding het eten en de afsluiting op 3 wagens
2e onderwerp; de baby boom
3e onderwerp; de vreemde vogels
4e onderwerp; Dini en Joop de geëerde buurtbewoners
In 2010 zijn er twee van onze buurtbewoners vereerd met een lintje; hét onderwerp voor 2010
Dini Slijkhuis werd bij de viering van het 100 jarig bestaan van de Beemterschool een lintje in de orde
van Oranje Nassau opgespeld door locoburgemeester voor haar inzet.
Joop Achterkamp heeft in maart tijdens de jaarvergadering van de Oostelijke wandelsport Bond een
lintje gekregen voor zijn inzet in verschillende besturen.
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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
M o b ie l: 0 6 -1 2 6 8 2 8 9 6
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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Afscheid van Ds. Wim Westerveld
Op 17 oktober a.s. houdt Wim Westerveld als predikant zijn laatste dienst in
de Wilhelminakerk. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen;
na afloop is er gelegenheid om Wim Westerveld de hand te drukken al dan
niet onder het genot van een kopje koffie.
Per 1 november gaat hij met emeritaat (pensioen).
Na een herschikking van predikantplaatsen in Apeldoorn kwam hij zeven jaar
geleden naar de Wilhelminakerk. Een kerk waar gemeenteleden van de PKN
kerk uit Beemte-Broekland, Wenum Wiesel en het Loo hun diensten houden.
Naast de Wilhelminakerk werd hij ook benoemd als (deeltijd) predikant van
de Open Hofkerk aan de Boerhavestraat. Al met een al een drukke tijd voor
hem, temeer omdat de toegewezen wijkpastors langdurig ziek waren.
Hij heeft veel inzet getoond en zette zich ervoor in om mensen die ziek thuis
of in het ziekenhuis lagen persoonlijk te bezoeken.
Wim is een aimabel persoon, met het hart op de goede plek en geïnteresseerd in de mensen om hem heen, met recht een “goede herder”.
Om onze dank te tonen voor de jaren dat hij zich heeft ingezet voor de Wilhelminakerk en haar leden, maar ook voor de mensen van Beemte-Broekland
in zijn algemeenheid, willen we hem een cadeau geven bij zijn afscheid.
Wilt u ook een bijdrage geven, dan kan dat door een bedrag te storten op
rekeningnummer 44.73.725 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk, Beemte Broekland onder vermelding van “cadeau Westerveld”.
Uiteraard zullen wij weer in de Ratelaar berichten wat voor cadeau het is geworden.
Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Truus Vegter-Stoter, namens de Kerkenraad van de Wilhelminakerk.
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Uit de oude doos

Hermen Bomhof schreef jaor’n ‘e leed’n een treffend gedicht, “ Zonder waark. ”
1:
Stao ik over ’t weiland uut te staar’n,
Dan denk ik even an de olde tied,
Toen wie’j in ’t boerenland onmisbaar waar’n.
Dat waar’n mooie jaôr’n is ut niet?
Ut oorverscheurend ronk’n van tractoren
Verstoorde nooit de landelijke rust.
Dat noe die rust veur altied is verloor’n
Daôr bin ik mien vol weemoed van bewust.

2:
Ik gaô beheur’n tot de zeldzaamheed’n.
Met elke dag vuul ik dat meer en meer.
Een peerd past niet bie ’t fel - dynamisch heed’n,
En met ut daavrend snelverkeer.
Ik wol ’t wel zegg’n as ik mar kon praôt’n,
Dat al dat jaag’n tot veraarming leidt.
Mien vriend, de mens, hef dat niet in de gaat’n,
Maakt in zien vaart het peerd tot rariteit.

3:
Ik heb toch steeds mien beste kracht ‘e geev’n.
De boerenstand heb ik as goeie vriend,
As ’t neudig was, met d’inzet van mien leev’n,
Veur karig loon in lief en leed ‘e diend.
Ik heb de last, hoe hooge soms op ‘e laad’n,
Getrouw aanvaard en stil mien plich ‘e daôn.
En a’j mien vraôgt: hef oe de mens verraôj’n?
Dan zeg ik droef: zo vuul ik ut wel an.

4:
Ik zal as peerd geen kwaôd met kwaôd vergeld’n
En dankbaar weez’n veur de kleinste vriendschapsblik.
Nachtmerries die mien kindsheid vergezelden
Bint waôrheid noe en ik staô an de diek.
De tied geet voort.
Veur mien kwam de machine, een ding, dat zich de mens as metgezel verkoos.
Veur vriendschap in de plaats kwam zaaklijk de benzine
Ik wille niet naôtrapp’n, en toch is ’t harteloos.

Aôrnd
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VERSLAG 3e RONDJE BEEMTE
Het 3e RONDJE BEEMTE.
Het 3e Rondje Beemte had op sommige plaatsen het record aantal bezoekers van tussen de 450 en 500 bezoekers!
Hieronder in willekeurige volgorde wat reacties van de deelnemers. De dames die in de
kerk exposeerden hebben zelf een en ander op papier gezet. Dat kunt u elders lezen.
Gerrie Disbergen:
´Rondje Beemte 2010 was weer een geweldig succes. Alle mensen die op bezoek kwamen waren heel enthousiast over de variatie in het Rondje Beemte.
En het is voor mij persoonlijk zeker voor herhaling vatbaar.´
Connie Straatsma:
´Ik ben positief verrast door de grote opkomst en ook over de serieuze belangstelling
voor C*Fun en onze tuin. Mijn vriendin Christien van Top tot Teen (Drostendijk), die ik
gevraagd had mee te helpen en zelf informatie over haar workshops (o.a. Tenen Lezen) en eigen gebrouwde biertjes had meegebracht, was ook erg enthousiast.
We hadden afgesproken een dagje te gaan schilderen als er niemand kwam, maar zijn
van begin tot eind druk in gesprek geweest met bezoekers. Erg leuk en zeker voor herhaling vatbaar.´
Fem Pas:
´Hartstikke leuk: leuke reacties. De getekende oudjes sprongen er uit. Een geslaagde
dag! Leuk om op terug te zien.´
Meneer en mevrouw Bouwmeester:
´Het was voor ons een genoegen om met het Rondje Beemte mee te doen. Het was
een prettige ervaring, een stimulans om een volgende keer weer mee te doen.´
Greet Grottendieck:
´Evenals vorige keren was het Rondje Beemte weer oergezellig en druk bezocht. Wij
op ´t Roepenes hebben 250 tot 300 mensen mogen ontvangen en naar hun reacties te
oordelen heeft iedereen er weer erg van genoten.
Voor ons waarschijnlijk de laatste keer, maar wie weet vinden we daar te zijner tijd ook
een oplossing voor. Met dank aan de geweldige organisatie!´
Barbara Pijnappel:
´Deelnemen aan het Rondje is zeer inspirerend door de vele enthousiaste reacties die
je van mensen krijgt.´
Helaas trof ik Eef & Tiemen Schipper en Rein de Groot niet thuis voor een reactie,
maar Rein had al laten weten dat hij door een kleine 500 mensen was bezocht. Daaronder deze keer veel echt geïnteresseerde bezoekers. In zijn atelier waren er 6 mensen
om de bezoekers te ontvangen en van alles over glasbewerking te vertellen. En nog
hadden ze nauwelijks tijd om een broodje te eten!
Alle mensen die meegewerkt hebben aan dit 3e Rondje Beemte:

bedankt voor jullie geweldig enthousiaste inzet!
Mieke v.d. Pangaard
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VERSLAG 3e RONDJE BEEMTE
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VERSLAG 3e RONDJE BEEMTE
Ons rondje Beemte begon al in het voorjaar toen Mieke ons vroeg of we ook weer deel wilden nemen aan het rondje Beemte.
We gingen aan het brainstormen hoe we het dit keer wilden organiseren. Of ieder voor zich of dat we met ons drieën op één
punt onze spullen tentoonstelden. Het werd dus het laatste en we besloten dat we voor deze gelegenheid de kerk wilden gebruiken. In een later stadium kwamen daar nog het breiwerk van Annette en de kaarten van Ineke bij. We vroegen ook of Hans Visser
als organist, voor de achtergrond muziek wilde zorgen. Daarmee was ons plannetje rond. Op vrijdagmiddag zijn we begonnen
met het ophangen van de quilts en het uitstallen van het breiwerk en de kaarten. Als je het dan allemaal ziet hangen en liggen,
besef je dat het best veel is wat er allemaal gemaakt is.
Vrijdagavond hebben we de fiets gepakt en zijn we op weg gegaan om bij de andere deelnemers van het rondje te gaan kijken
wat zij allemaal hadden. We hadden onze komst niet aangekondigd dus enkele mensen waren niet thuis, wat best jammer was.
Het was leuk om te zien hoeveel werk ervan gemaakt is en wat een prachtige tuinen. We besloten dit rondje met alvast een borrel op de goede afloop.
Zaterdag begon al vroeg met het klaar zetten van koffie, thee en limonade en een bak met snoep voor de kinderen. We vroegen
ons toen nog af of er wel mensen zouden komen om naar ons gefröbel te komen kijken. Daar hoefden we niet lang over na te
denken want voor elf uur begon het al te lopen. Dat de belangstelling zo groot zou zijn, hebben we alleen maar kunnen dromen.
De hele dag door was het erg druk en hadden we nauwelijks tijd om wat te eten en te drinken. Het was wel erg leuk om te vertellen over onze hobby's. Tot onze verbazing was er ook een man die veel belangstelling had voor de techniek, die we gebruiken
voor maken van de quilts. Wat bleek, hij had er ook een paar gemaakt, die hij aan het eind van de middag nog kwam laten zien.
Hij had een zomer en een winter quilt gemaakt. Ze waren erg mooi gemaakt. Na onze vraag, hoe een man er toe komt om zoiets
te maken kwam de aap uit de mouw, hij had een opleiding gehad als kleermaker. Zo zie je maar, dat er nog steeds veel mensen
handwerken erg leuk vinden. Of het nu breien, kaarten maken of quilten is. Ook het orgelspel van Hans viel bij veel mensen in de
smaak. Wat ons betreft hebben we erg genoten van deze dag en van alle belangstelling.
We hebben de dag geëvalueerd onder het genot van een borrel en chinees eten. Een gezellige afsluiting van dit rondje Beemte.
Op naar de volgende!

Groeten van Annette, Tootje, Ineke, Corrie en Marianne. Met dank aan onze mannen voor de catering.
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Workshop bloemschikken

Corinne Willemsen van Natuurlijk Kreatief biedt in de maanden september t/m november weer de najaarscursussen bloemschikken 2010 aan en een aantal leuke workshops.
Op vrijdag t/m zondag 3 t/m 5 september is zij aanwezig tijdens het Klompenfeest in
Twello. Zie ook www.klompenfeest.nl .
U kunt daar de voorbeelden van de workshops bekijken.
Op het atelier aan de Burgemeester van der Feltzweg 49 in Twello is op zaterdag 11
september ook een kijkdag.
Bij de cursus bloemschikken is nog een enkele plaats vrij. Deze starten echter al op
maandag 31-8-2010, dinsdag 31-8-2010, woensdag 1-9-2010, maandag 6-9-2010,
dinsdag 7-9-2010 , woensdag 8-9-2010 en donderdag 9-9-2010.
Tijdens het Klompenfeest en op de kijkdag kunt u inschrijven voor de workshops, voor
de cursussen kunt u beter zo snel mogelijk reageren.
Telefoonnummer 06 30362896 of mail naar corinnewillemsenl@hetnet.nl .
Mieke v.d. Pangaard
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Nieuws uit het kippenhok!!!
Hallo allemaal,
Lees dit berichtje goed, want er gaan in het nieuwe schoolseizoen een aantal dingen veranderen in het kippenhok. Want terwijl jullie nog allemaal lekker genieten van de zomervakantie is het kippenhok al heel druk bezig om voor jullie er weer een gezellig
jaar van te maken.
Ten eerste is er iedere vrijdagmiddag kippenhok direct na schooltijd in plaats van de
dinsdagmiddag en donderdagmiddag. De vrijdagavond kippenhok blijft hetzelfde.
Ten tweede willen we jullie laten weten dat Nienke van der Scheer na de zomervakantie
het kippenhok gaat verlaten. Nienke wil jullie allemaal graag persoonlijk “dag “ zeggen op
vrijdag 27 augustus na schooltijd in het kippenhok. We gaan gezellig met de kinderen en
alle vrijwilligers van het kippenhok koek en cake versieren en bijkletsen over jullie vakantie belevenissen. Maar we kunnen deze middag ook kennismaken met Arendina Gemmink,
want nu Nienke weggaat zal Arendina “de kippenhok stok”van Nienke overnemen. Zij zal
samen met de vrijwilligers er voor zorgen dat kinderen en jongeren een leuk kippenhok
jaar beleven!.
En als er dingen veranderen, dan is het voor iedereen eventjes “anders”. Net zoals groep
8 straks gaat beginnen op het voortgezet Onderwijs, de Beatrixschool wegens verbouwing
tijdelijk naar Dokzuid gaat en Robert Woudenberg niet meer directeur is voor de Beemte
school. En als dingen “anders”worden dan moet iedereen even wennen, ouders, kinderen,
leerkrachten, Nienke, Arendina etc. Door als gemeenschap Beemte-Broekland en Wenum
Wiesel met elkaar te blijven lachen en samen de schouders er onder te houden, zal geen
enkele situatie jullie ooit kunnen ontmoedigen, want dan hebben jullie altijd nog elkaar!
Alle vrijwilligers en kinderen van groep 7 en 8 en ouder op vrijdagmiddag 27 augustus 14.30 uur tot 16.30 uur welkom in het kippenhok om veel te komen tokkelen en te kukelen.
Op deze middag krijgen jullie ook het kippenhokprogramma dat 10 sept. van
start gaat met opgave data’s en kosten voor de grotere activiteiten.
Het voederbedrijf van het kippenhok
Mettie Gerritsen (werkgroep; jeugdouderling Wilhelminakerk)
Nienke van der Scheer en Arendina Gemmink
Josien de graaf ( werkgroep; vrijwilligers)
Richard Smallegoor ( stuurgroep ;dorpshuisvereniging Ons Huus)
Suzanna Rutgers (stuurgroep; Wilhelminakerk)
Jennie Harmelink (stuurgroep/ werkgroep Joker)
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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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Nieuwe adventeerder

Autoschade Service Pouw Apeldoorn opent maandag 6 september 2010 zijn deuren aan de Laan van de Kreeft 90, 7324
BX Apeldoorn
Telefoonnumer: 055-3665922
In 1975 werd de eerste stap gezet naar een professioneel schadeherstel bedrijf. Het bedrijf is begonnen aan de Reigersweg. Zo’n twee jaar
later werd er een compleet nieuw pand betrokken aan de Sleutelbloemstraat 35.
Er ontstond een bedrijf dat tot ver in de omgeving van Apeldoorn bekend is. Sinds 1993 is de leiding in handen van Ron Pouw. Inmiddels
bestaat het bedrijf uit 24 medewerkers. Sinds 1996 is het bedrijf aangesloten bij de landelijke keten genaamd: Autoschade Service Nederland (ASN). Autoschade Service Pouw repareert voor alle grote verzekeringsmaatschappijen, diverse dealers, leasemaatschappijen en particulieren.
Eind 2009 is er begonnen met de bouw van het nieuwe pand op Apeldoorn Noord. Nu is het dan bijna zover, het aftellen is begonnen.
Vanaf 6 september kunt u indien u schade heeft, uw auto niet ver van
huis laten repareren.
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Zijactief De Vecht

Het vakantieseizoen ligt al weer achter ons, en we starten al weer met de maandelijkse avonden.
De fietstochten waren gezellig en we hadden mooi weer.
Terwijl ik dit schrijf zit de busreis en wandeling nog in “het vat”.
Onze eerstvolgende ledenvergadering is op 15 September.
In ons programmaboekje staat als onderwerp ”Wie doet wat”.
Daar kun je alle kanten mee op maar we hebben gekozen voor een z.g. PREUVENEMENT.
We zullen u niet alledaagse gerechten laten proeven.
Wat er zoal op tafel komt is nog een verrassing maar ik kan u wel vertellen dat er
leuke recepten voorhanden zijn. Misschien is het verstandig om er met de avondmaaltijd rekening mee te houden, zodat we niet met `t spul ( de gerechten) blijven
zitten.
Heeft u zin in een lekker hapje en/of drankje, met de daarbij behorende gezelligheid,
kom dan woensdagavond 15 September naar Zijactief.
Locatie: de Groot, aanvang 20.00 uur. Introducés zijn zoals gewoonlijk welkom.
U kunt ons ook vinden op www.de-vecht.nl
Er staan nieuwe foto’s op van de fietstochten, en natuurlijk het maandelijkse
“praatje”.
Groetjes Janny.
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SEPTEMBR

Buurtgenoten,
Een van de dagelijks meest besproken onderwerpen
is het weer, om reden hiervan leek het ons leuk om
maandelijks een stukje over het weer in de Ratelaar
op te nemen.
Het is de bedoeling dat dit dan specifiek gaan over
het weer in de Beemte t.o.v. het landelijke gemiddelde.
Wij hebben het dan over; het totale weerbeeld, de
neerslag, luchtdruk en de temperaturen. Aangevuld
met extremen en oude weerspreuken.
Als voorproefje zie je hier naast de extreme waarden van de maand september vanaf 1833.

Suggesties of ideeën van lezers zijn natuurlijk van
harte welkom, en dan gaarne per mail:

Hoogste
waarden

Gemiddelde temperatuur

Zonneschijnduur

Neerslaghoeveelheid

Jaar

°C

Jaar

uren

Jaar

mm

Jaar

dagen

2006

18,4

1959

333

2001

199,4

1950

27

1949

17,7

1928

274

1984

198,8

1984

26

1999

17,7

1911

255

1974

142,5

1918

26

1961

17,3

1921

250

1998

139,1

1930

25

1947

17,0

1929

248

1957

137,6

1974

24

Normale
waarde

Laagste
waarden

willem@peppelenbos.info

14,6

175

Aantal
neerslagdagen

69,8

15

1986

11,7

1988

114

1980

15,6

2006

7

1931

11,6

1994

114

1969

11,7

1969

7

1925

11,5

1990

108

1979

6,6

1997

6

1952

11,2

1950

88

1959

4,7

1928

6

1912

10,7

1984

78

1895

2,0

1959

2

50 plus reis BBvBB
In de vorige uitgave van de Ratelaar heeft u kunnen lezen dat de datum van de 50 plus reis
is verschoven naar 14 september a.s.
September heeft vaak veel zonnige dagen, dus we hebben goede hoop op mooi weer!
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 augustus/september komt er iemand bij u aan de deur of wordt u gebeld om te informeren of u weer gezellig mee gaat. Neem gerust iemand mee als u liever niet alleen mee wilt
gaan. Hoe meer zielen 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
Dinsdag 14 september 2010
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 of gepast bij het instappen
Voor opgave of informatie:
Annet de Haan 055 - 3122314
Nanda van Welie055 - 3231759
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Dag van de Ouderen
Contactorgaan Apeldoornse Ouderenorganisaties
Secretariaat B. Smit Pottenbakkersdonk 321 7326 PD Apeldoorn
Telefoon(055) 533 84 03
nummer
E-mailadres st.cao@upcmail.nl

Aan: Aan de Wijkraden, buurt- en belangenverenigingen
en Dorpsraden van de gemeente Apeldoorn.
.
Kenmerk: CAO/DvdO secr. C.Stam-Madlener Apeldoorn, 4 augustus 2010.
Zeer geachte dames en heren,
Het Contactorgaan van Apeldoornse Ouderenorganisaties (CAO) heeft het genoegen op
zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 16.00 uur opnieuw een

DAG VAN DE OUDEREN
te organiseren op de locatie van de Christelijke Scholengemeenschap Sprengeloo,
Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan, te Apeldoorn.
Het thema van dit jaar

OUDEREN NU ….. BLIJVEN BIJ DE TIJD

doet een speelse en tegelijkertijd indringende oproep aan ouderen om zich op
de toekomst voor te bereiden en zich op de hoogte te stellen van de vele mogelijkheden
om zo fit en gezond mogelijk te blijven. Zolang mogelijk zelfstandig blijven is belangrijker dan ooit. De bezoeker zal dat zeker ook graag willen.
Er zal een keur van organisaties en instellingen aanwezig zijn op het gebied van zorg,
sport en spel met demonstraties en workshops over verschillende onderwerpen.
Voor de gezelligheid is er af en toe een optreden van de koren Phoenix Vocaal en Kantje
Boord.
Wij willen U uitnodigen (een deel van) deze “Dag van de Ouderen” mee te maken.
U heeft dan de gelegenheid kennis te maken met de mogelijkheden die er voor ouderen
zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wij hopen u op deze dag te mogen ontmoeten,
Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van de CAO,
Greeth Dekker, voorzitter.
Berend Smit, secretaris.
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Voor de jeugd

Wat krijg je als je een giraf kruist met een Rottweiler?
Een waakhond voor flatbewoners.

Waarom staan er bordjes met ‘zachte berm’ langs de weg?
De bordjes ‘harde berm’ krijgen ze de grond niet in.

Waarom kan een ei niet bevriezen?
Omdat er een dooier in zit.

Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit?
Een waterlelie.

Waarom is een Belg blij als hij een legpuzzel in twee maanden afkrijgt?
Omdat er op de doos staat: ‘van 3 tot 5 jaar’.

Waarom loopt een Belg op zijn tenen voorbij het medicijnenkastje?
Hij wil de slaappillen niet wakker maken.

Waarom is alle honing uit Belgische supermarkten gehaald?
Er zat een bijsmaak aan.

Hoe kun je de prijs van een Lada verdubbelen?
Door de tank vol te gooien.

Hoe meer het krijgt hoe hongeriger het wordt, als het alles op heeft sterft
het?
Vuur
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Zeskamp Beemterfeest

Zeskamp 2……..

Zaterdag avond in de tent van het Beemterfeest:
“Morgen is er een zeskamp met nog maar weinig deelnemers of wij ook niet mee wilden doen?”
Maar ja hoe vind je zo snel een team?Dit lukt ons binnen 5 min.(lees 1min.)
Zondagmiddag allemaal melden bij de kapten ,nog duf en moe van de avond ervoor en je vraagt je af
of je wel toestemming hebt gegeven of dat je bent gedwongen om mee te doen (w.s. het laatste)Dit
ritueel her haalde zich nog vele jaren met veel plezier.
Dat we de volgende dag met veel spierpijn hadden gaven we nooit toe.

Zeskamp 2010
“Heb jij je al opgegeven”? werd er gevraagd ,”nog niet helemaal vergeten “,dus snel een sms’je naar
de organisatie,er was nog plaats.
De moeders hadden besloten dit jaar niet mee te doen met ons atletisch team.
Zondag half 1
Alles klaar om te gaan check check dubbel check :”hoeveel deelnemers heb je bij elkaar ?”
“Ik denk 4 was het antwoord “dus drie te weinig ,”geeft niet tijd nog tijd genoeg .”
Een telefoontje naar een buur waar ook nog een moeder en dochter mee konden doen (hadden het
telefoontje al verwacht).
Dus een team met vrienden moeders en dochters die met veel plezier de laatste plaats verdedigde ,hoewel wij in voorgaande jaren toch regelmatig in de prijzen vielen.
Organisatie en publiek dank voor de leuke middag tot volgend jaar (Geer en Geer mogen blijven)
Onbekende inzender
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Brandweer “Beemte”

Juli/Augustus 2010
In het vorige nummer van de Ratelaar is door Harco Wolters, Postcommandant van
vrijwillige brandweer Beemte, de aftrap gegeven om in iedere uitgave van de Ratelaar een stukje in te zenden. Tenminste dat is wel de bedoeling.
Brandweer Beemte is met gemiddeld 4 uitrukken per week vrijwel één van de
drukste vrijwillige posten die de gemeente Apeldoorn heeft. Maar met de goed gemotiveerde fanatieke vereniging die de Beemter brandweer heeft is dat zeer goed
te doen.
Naast de standaard huis tuin en keuken brandjes en diverse soorten hulpverleningen waar wij als brandweer voor worden ingezet. Zijn we ook 1 van de korpsen op
de Veluwe die gespecialiseerd is in natuurbrandbestrijding. Daar waar een normale
“stads”brandweerwagen zich vast rijd in het moeilijk begaanbare terrein, rijden wij
zonder enige moeite doorheen met onze 4x4 aangedreven voertuig. En met een
kleine 4000 Liter water aan boord hebben we aardig wat slagkracht in vergelijking
met stadsvoertuigen (1500 Liter).
Naast (in)spannende inzetten die we met de brandweer mee maken is er ook tijd
voor vermaak en ontspanning. We hebben jaarlijks een leuke familiedag waar we
allerlei leuke activiteiten doen met elkaar en met de kinderen en na afloop gaan we
vaak lekker eten met zijn allen. Zo’n dag word meestal georganiseerd in de omgeving van de kazerne. We hebben tenslotte een 24 uur-service dus op ieder gek
moment van de dag moeten we kunnen uitrukken.
Dit jaar hadden een aantal “brandweer”vrouwen ook een leuke dag georganiseerd
met diverse oud Hollandse spelletjes een groot springkussen voor de kids en een
paard voor degene die een rondje wou hobbelen. Tevens waren de oud-leden ook
uitgenodigd. Alleen dit jaar werd het een familiedag vooral voor vrouw en kinderen. Op de Strabrechtseheide een paar km bij Eindhoven vandaan woede een grote bosbrand. En zondagochtend 4 juli om half vier in de ochtend, de dag van de
geplande familiedag, vertrok de eerste ploeg van de Beemte met onze brandweerauto naar Brabant om assistentie te verlenen bij de moeilijk te bestrijden brand.
De tweede ploeg werd om half elf met een touringcar opgepikt om de eerste ploeg
weer af te lossen. Voordat die ploeg inzet gereed was, was het al gauw half twee.
De eerste ploeg was rond half vier weer terug aan de kazerne en kon nog even van
het buffet genieten. Helaas heeft de tweede ploeg alles moeten missen. Risico van
het vak zullen we maar zeggen.

Mike van Wieren

www.brandweer-beemte.nl
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over het project “Hartveilig wonen”.
Defibrilator en vrijwililigers.
Naar aanleiding van vragen van de heer R. Slijkhuis op de openbare vergadering van de Buurt –
en Belangenvereniging om de mogelijkheden van het plaatsen van een defibrilator in Beemte
Broekland te onderzoeken heeft het bestuur contact gelegd met de gemeente Apeldoorn en Connexxion Ambulancezorg. Connexxion Ambulancezorg heeft de leidin o
Defibrilator en vrijwililigers.
Naar aanleiding van vragen van de heer R. Slijkhuis op de openbare vergadering van de Buurt –
en Belangenvereniging om de mogelijkheden van het plaatsen van een defibrilator in Beemte
Broekland te onderzoeken heeft het bestuur contact gelegd met de gemeente Apeldoorn en Connexxion Ambulancezorg. Connexxion Ambulancezorg heeft de leiding over het project “Hartveilig
wonen”.
“Hartveilig Wonen is een hulpsysteem waarbij vrijwilligers snel ter plaatse kunnen zijn om iemand met een acute hartstilstand te reanimeren en daarbij tevens, indien nodig, gebruik te maken van de defibrilator. ( het apparaat geeft een stroomstoot, waardoor de bloedcirculatie weer
hersteld kan worden.)
Beemte Broekland komt in aanmerking voor de plaatsing van een AED in een buitenkast en de
opleiding van tien vrijwilligers om de defibrilator te bedienen.
Aan het kunnen zijn van vrijwilliger worden wel voorwaarden verbonden. Vrijwilligers dienen de
meeste tijd door te brengen in of nabij Beemte Broekland, zodat zij bij een melding snel ter
plaatse kunnen gaan. Ook dienen zij de beschikking te hebben over een mobiele telefoon en een
auto. In de praktijk blijkt dat, om het systeem goed te laten werken, ongeveer 10 vrijwilligers
nodig zijn, waarvan er altijd 2 in staat blijken te zijn ter plaatse te kunnen gaan. Deze vrijwilligers krijgen een melding en instructies via een sms bericht.
Wilt u meer weten over “Hartveilig Wonen” of zich aanmelden als vrijwilliger dan kunt u het aanmeldingsformulier downloaden op de website www.aedalert.nl. Wilt u dit formulier opsturen naar
het bestuur van de BBvBB, zodat het bestuur de aanmeldingen kan bundelen en de uitvoering
van het project verder kan coördineren. U kunt zich ook rechstreeks bij het bestuur aanmelden.
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Uitslagen competities biljartvereniging
Stand derde periode

aantal
wedstr.

Speler

gemiddelde

1.per 2.per
3.per

hoogste
hoogste partij
serie
gemid.

behaalde totaal
punten
punten
derde periode

temaken car.
volgende
periode

W.Bouwmeester

45 1.59--1.70--

13

34

11 1.96

53

G.Wijnbergen

45 1.50--1.28--

17

35

13 2.10

44

J.Broekhuis

45 1.73--1.79--

6

43

13 2.95

56

A.Velthoen

45 1.66--1.71--

24

68

11 2.12

53

E.Bellert

45 1.20--1.32--

11

41

10 1.86

41

B.Koller

45 1.31--1.47--

14

44

9 2.00

44

J.vd Heuvel

45 1.06--1.11--

17

38

11 1.67

38

A.Doppenberg

45 1.34--1.45--

18

57

9 2.14

47

H.Bremer

45 1.09--1.14--

12

45

10 2.00

38

B.Wijnbergen

45 1.09--1.01--

14

44

7 1.35

35

H.Koller

45 1.08--1.12--

16

42

9 1.74

38

H.Kieskamp jr
H.Homan

45 1.11--1.25-15 0.89

18

49
18

20 1.90

41
33

H.Kieskamp sr

35 0.77--0.80--

8

31

12 1.45

31

P.v Voorst

35 0.80--0.61--

8

24

9 1.93

29

L.Veldhuis

35 0.99--0.92--

14

47

7 1.50

35

De periode kampioenen zijn:

Groep A
Groep B
Groep C
Groep D

A.Velthoen
met 24 punten
A.Doppenberg met 18 punten
H.Kieskamp met 18 punten
L.Veldhuis
met 14 punten

Het gemiddelde is deze periode verdubbeld door Peter v. Voorst
De laatste periode van dit jaar is weer aangebroken,als je de punten totalen ziet is er nog veel moWe hopen weer op veel sportieve wedstrijden.
Gelukkig is Henk Homan de laatste periode weer van de
partij.
Iedereen weer veel succes

De wedstrijd commissaris

groep
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A

B

C

D

