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Boerenkoolmiddag

Boerenkoolmiddag
21 oktober 2011
(Regio Wenum Wiesel/Beemte Broekland)
een gezellige middag voor 50+ in de Oranjehal, te Wenum Wiesel

Programma
Opening met koffie en thee
Optreden van de zanggroep Nostalgie
Pauze
Nogmaals de zanggroep Nostalgie
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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Colofon
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 tarieven:

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
Dhr. R. Smallegoor
Nieuwe Wetering 20, 7341 PR Beemte Broekland
Tel.: 06-13055841 E-mail: info@onshuus.nl
Internet: www.onshuus.nl
Dhr. J.M. Voges
Titaniumstraat 7, 7335 CC Apeldoorn
Tel.: 055-3556756 E-mail: info@diobeemte.nl
Internet: www.diobeemte.nl
Dhr. W. Koller
Kamerlingh Onnesstraat 69, 7316 LR Apeldoorn
Tel.: 055-5211308 E-mail: info@brandweer-beemte.nl
Internet: www.brandweer-beemte.nl
Mw. R. Nieuwenhuis
Oude Apeldoornseweg 87, 8171 LV Vaassen
Tel.: 0578-560189 E-mail: beemte@pcboapeldoorn.nl
Internet: www.beemte.pcboapeldoorn.nl
Dhr. W. Bouwmeester
Veenhuizerweg 57, 3721CW Apeldoorn
Tel.: 055-3660287
E-mail: w.bouwmeester24@upcmail.nl
Mw. D. Beekman
Bellertstraat 14a, 7341 PE Beemte Broekland
Tel.: 055-3121462

Dorpshuisvereniging

Sportvereniging DIO Beemte

Vrijwillige Brandweer Beemte

PC Basisschool Beemte

Biljartvereniging

Seniorensoos

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/Agenda

Bibliotheekbus

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

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

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
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda

2011
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B. FIETS
VEEVOEDER KUNSTMEST
FOURAGE en
AARDAPPELHANDEL

OUDE ZWOLSEWEG 163
WENUM WIESEL

Tel:
Fax:

055-3121390
055-3122528
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Van de redactie

Van de redactie.
Het is nu echt herfst en binnenkort begint alweer de herfstvakantie!
Ik vind het een raar idee de zomerkleren weer op te moeten bergen. Veel te weinig aan
gehad.
Maar laten we niet zeuren; je kunt niet alles hebben en een mooie herfst met al die prachtige kleuren: ook dat is genieten!
Overigens valt het ons op dat de verenigingen bar weinig van zich laten horen, met uitzondering van de Oranje Vereniging deze keer. Van de Dorpshuisvereniging hebben we al twee
maanden niets aangeleverd gekregen en nu laat ook al de Buurtvereniging niets van zich
horen, terwijl we toch nog wel iets te goed hebben, denk maar aan het 50-jarig jubileum.
De brandweer heeft al langere tijd niets ingestuurd en iedereen weet toch dat daar ook allerlei potjes op het vuur staan te pruttelen.
Natuurlijk weet de redactie ook wel dat er niet elke maand primeurs te melden zijn vanuit
de verenigingen. Maar onze lezersschare wil toch graag op de hoogte blijven van wat er
zoal leeft bij de verschillende verenigingen. Zo voorkom je ook dat de mensen in Beemte
Broekland gaan zeggen: “Ja, ik heb er wel eens van die of die vereniging gehoord, maar
wat doen die dan eigenlijk?”
De Ratelaar valt of staat met het aanleveren van stukjes door de diverse verenigingen.
Daarom verenigingen, laat van u horen, de redactie van De Ratelaar is er klaar voor.
Veel leesplezier namens de redactie,
Miek v.d. Pangaard/Siep Woudstra

Datum 2011

Week

4,5 Oktober
1,2 November

40
44

30 Nov., 1 Dec.

48

2012
Het redactieteam bestaat uit:
Marjan van Assen
Mieke van den Pangaard
Nanda van Welie
Nelly Koenen
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

31 Jan.,1 Febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 oktober 2011 aanleveren.
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Zeskamp 2011
Het was weer een gezellige zondag met de zeskamp. De dag begon slecht door het
weer. Als zeskampcommissie vonden we dat jammer en maakten wij ons zorgen.
Ondanks het slechte weer gingen wij door met opbouwen van de spelletjes, wat erg
moeilijk was omdat het feest al 2 dagen bezig was.
Om 11 uur kwamen onze dames weer met een lekker ontbijt. Door de broodjes
kregen wij weer moed en gingen wij snel verder met het opbouwen. Er was nog veel
te doen. Toen alles klaar was, was het alweer 1 uur. Het weer klaarde langzamerhand
gelukkig op. Het zonnetje begon te schijnen en daardoor werd het een lekker
temperatuurtje.
Om half 2 begonnen de spelen. Er hadden zich 10 teams aangemeld. Het was een
goede opkomst dit jaar. De spelletjes verliepen allemaal goed. Het waren leuke
spelletjes voor de deelnemers en het publiek. Iedereen genoot van de leuke
spelletjes. De spelletjes die gespeeld werden, waren onder andere: het pizzaspel, het
ballenblaasspel en natuurlijk het spectaculaire eindspel. Alle spelletjes verliepen vlot
en zonder problemen.

Om 4 uur waren de spelletjes afgelopen en gingen we direct naar het opruimen de
feesttent in. Het was erg gezellig in de feesttent en om 6 uur was de uitslag van de
zeskamp. De winnaar was „Beter een goede buur‟.
Samengevat was het een super gezellige zondagmiddag. We hopen volgend jaar weer
op een grote opkomst van teams en publiek.
Wie durft in 2012 de winnaar te verslaan????
We verheugen ons nu al op de zeskamp van volgend jaar!!!

Arnold Kolkman
CVOVBB
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Oranjefeest Beemte Broekland 2011
Op 12, 13 en 14 augustus 2011 heeft het
jaarlijkse Oranjefeest in Beemte Broekland
weer plaatsgevonden. In de week voor het
feest is er door de vaste groep vrijwilligers
weer hard gewerkt om alle voorbereidingen af
te ronden, zodat er vrijdagmiddag kon worden
afgetrapt met de 50-plussers middag.

De nummers 3 werden dit jaar Myrthe en Eva
Vloman en de nummer 2 werd Splinter Scholten. Maar de ballon van Ryan Smallegoor legde de grootste afstand af en is dus de winnaar
van 2011. Dit jaar hebben we ook een troostprijs in het leven groepen, welke dit jaar werd
toegekend aan Sem Teunissen. Al op zaterdagmiddag vonden we in een boom aan de
De 50+ middag was dit jaar ingericht als tiro- rand van het feestterrein zijn ballon terug!
lermiddag. De zaal was aangekleed met
Binnenkort worden de prijzen bij de winnaars
boomstammen en kerstdennen en er waren
thuis gebracht.
optredens van de Lustige muzikanten en IJsel- Zaterdagavond zorgde de band 'Boulevard'
land Spollers. De opkomst tijdens deze midvoor de muzikale klanken en feestelijk dansjes
dag was onverwacht groot. Er waren ruim 50 in de feesttent. Wederom was het een gezellisenioren komen opdagen om het feestweekge en goed bezochte avond!
end in te leiden. Het tiroler gevoel was duidelijk aanwezig en wat ons betreft was het een
Nadat het watertekort op het feestterrein in
zeer geslaagde middag.
de nacht weer op peil was gekomen door flinIn de avond liep de feesttent langzaam vol,
ke regenbuien, kwam in de middag de zon er
onder de begeleidende klanken van de band
(af en toe) door. Dit was precies op tijd voor
'Volendam Alive'. Nadat de 3J’s hun succesvol- de start van de zeskamp, waarvoor zich 10
le gastoptreden hadden verzorgd werd de
teams hadden opgegeven. Een verslag van de
avond feestelijk afgesloten.
zeskamp-commissie is elders te vinden in deze Ratelaar. Dit jaar werd de eerste prijs weDe zaterdagochtend stond in het teken van de derom gewonnen door 'Beter een goede buur',
optocht door de buurtschappen van Beemte
de tweede prijs ging naar het team 'Winnen,
Broekland. Om helemaal gevuld op de wagens wat is dat?' en het team 'Bouwmeister' ging er
plaats te nemen werd er door de ontbijtcommet de derde prijs vandoor.
missie een ontbijt verzorgd, wat door de opgedraafde deelnemers smakelijk werd opgeNa afloop van de zeskamp konden jong en
geten.
oud zich vermaken in de feesttent, waar de
Ondanks de vele buien, die voorafgaand aan
band Climax zorgde voor de gezelligheid. Over
het feest waren gevallen, bleef het tijdens de deze eerste zondagmiddag in de geschiedenis
optocht gelukkig droog. Het aantal deelnewerden enkel positieve geluiden gehoord. De
mers aan de optocht was dit jaar weer groot
tent was gezellig gevuld en er werd volop geen er waren diverse mooie creaties gemaakt. noten door de aanwezigen. De zondagmiddag
Uiteindelijk beoordeelde de jury de wagen
zal volgend jaar zeker een vervolg krijgen,
“Herrie in de keuken” van PCBS Beemte als de waarbij we hopen op nog meer animo.
mooiste. De tweede prijs ging naar het buurtschap 'Weteringsbroek' en de derde prijs naar
de jeugd van 'Het griezelhuis'.
Terugkijkend op het feestweekend kunnen we
vanuit het bestuur van de O.V.B.B. terugkijTijdens de zaterdagmiddag werd er door com- ken op een gezellig, gemoedelijk en zeer gemissie kinderspelen weer een gevarieerde
slaagd Oranjefeest 2011.
middag voor de kinderen verzorgd. Elders in
deze ratelaar vindt u een stukje terug van deze commissie. Na afloop van de kindermiddag
Gondy Siemelink
werden de ballonnen opgelaten. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar wel (veel!)
kaarten teruggekomen.
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Workshops
Bij Lavanda wordt in wijkcentrum Drieschoten (Kerschoten) op 10 oktober weer gewerkt met
powertex. Gemaakt wordt o.a. een african lady (zie foto) of prince, of een grote torso.
Op de agenda staat verder alvast 12 december gereserveerd voor een kerstworkshop.
Voor meer informatie: www.lavanda-decoraties.nl
Miek v.d. Pangaard
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Seniorensoos
De zomer loopt weer aardig op zijn eindje, we kunnen niet zeggen dat we prachtig weer hebben gehad. Maar ondanks alle regen die gevallen is hebben we ook nog wel wat mooie dagen
gehad.
In september is de soos weer begonnen, het was een feestelijke middag.
Want de seniorensoos bestond negenentwintig jaar.
Dat was dus een middag met een feestelijk tintje.
We begonnen met koffie met gebak.
Als gasten hadden we de "De olde deerns''.
Het waren drie dames die lid waren geweest van Jong Gelre,een van de drie was juf Freke
Keurhorst van de basisschool. Ze konden heel mooi zingen in het dialect, verder hadden ze
mooie gedichten en deden spelletje spreekwoorden afmaken met ons, daar waren we heel
goed in.
Bedankt “olde deerns” voor de geweldige gezellige middag die jullie ons bezorgd hebben.
Door de beheerders van het dorpshuis werd ons wat lekkers aangeboden bij de borrel.
Dus alles met elkaar was het een mooie middag en op naar het 30 jarig bestaan.
Dinsdag 4 oktober is de volgende soosmiddag.
Dienie,Bep en Mini.
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PCBS “Beemte”
Beemterfeest
Het was op vrijdag middag begon het voor de ouderen en toen in de avond waren de drie j,s er tot 12 uur en toen
was er ook kermis. Zaterdag het was ochtend was het ombijt en daarna de optocht daarna waren de spelletjes toen
was het voor iedereen kermis en s”avonds was de boulevard er en dat werd ook laat en en het zondag oja het is
kermis iedereen is er en het is leuk s”middags is zeskamp en veel doen er.
rogier groep 6 en jari groep7

Plattegrond kermis en Beemterwagen door Yordan en Karsten groep 6

Nieuwe groep
het is heel leuk in groep 6,
je kunt er veel leren.
en veel nieuwe vriendinnen maken.
Het huiswerk is wel leuk. En moeilijk.
En de juffen zijn ook lief.
en kamp de eerste keer was wel leuk .
met het buiten spelen.
Ik vind het makkelijker in groep 6 dan in groep 5
Daisy van den broek en lobke wijngaards groep 6
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Voor elke klus
in en om het huis
Vellertweg 20
7341 AB Beemte-Broekland
Tel: 055-3120085
Mobiel: 06-12682896
Fax: 055-3122911
E-mail: gvanlohuizen@hetnet.nl
www.klussen-hoveniersbedrijf.nl
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PCBS “Beemte”
Kamp
Op de fiets naar kamp en het was leuk.
De eerste stop was bij kinderboerderij de gouden ezel in Epe.
Wij gingen eerst eten en toen crossen met skelters.
En na het skelteren gingen wij ezel rijden.
En toen waren er een paar kinderen de fiets sleutel kwijt.
Gelukkig weer terug gevonden.
En toen gingen we weer fietsen.
wij moesten heel veel wegen over.
En toen waren we er veenweg 9.
Iedereen stormde naar binnen.
En de tassen stonden al in de kamer.
Wij gingen de tassen naar boven sjouwen.
En de jongens hadden een onder en boven verdieping.
de meisjes hadden alleen een onder verdieping.
En toen naar de huis kamer.
Wij gingen regels afspreken.
En wij gingen naar boven.
Het was avond. Wij gingen het weerwolven spel doen.
Het weer wolven spel is afgelopen.
Juf Helma en juf Freke zeiden naar bed.
En boven vertelde juf Freke een meester jaap verhaal.
Wij moesten naar bed nog even praten en dan slapen.
De volgende dag werden wij wakker en Laura was jarig.
De jongens maakten de meisjes wakker en gingen allemaal zingen voor Laura.
We gingen ontbijten en de juffen ze maakte de geheime opdracht bekent.
Je moet de kleur van de ogen weten en je moet die gene ergens mee helpen.
En toen gingen we aan de slag.
Het was m iddag. Sommige gingen waterskien en dieren verz orgen.
En het was super leuk. We waren net in het huisje en toen kwamen de vader en moeder van Laura en haar broer ze
hadden patat mee genomen.
En toen we klaar waren gingen we naar het bos. We hebben wilde herten en wild zwijnen. En toen gingen we terug.
En we gingen nog een spelletje doen en toen naar bed. De volgende morgen moesten de koffer in pakken.
En buiten neer zetten en wij gingen weer op de fiets.
En toen stopten we nog een keer bij smallert. En toen gingen we naar de rozenboom een ij sje hallen. En toen gingen
we naar school toen gingen we de koffers pakken en in de auto zetten en de juffen bedanken en naar huis.
Gemaakt door: Rémon en Joy groep 6

Vikingen
De vikingen moesten vechten voor eten.
Ze joegen vooral op, rendieren, elanden,
edelherten en andere dieren zo als wilde beren.
Van de huiden van de dieren maakten ze
Jassen mantels schoenen en kappen.
Om de vikingen tegen de bittere kou van de
Winter te beschermen.
De vikingen vaarden van west naar oost
Van oost naar zuid. Zo als Noorwegen
IJsland en Spanje.
Einde
Gemaakt door Myrna Schimmel groep 7
En Anouk Mensink groep7
Viking getekend door Ingmar Engel groep 8
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Dorpshuis “Ons Huus” Beemte
Voor al uw feesten en partijen (tot ± 200 personen).
Verhuur van vergaderruimtes.
Thema avonden, bedrijfsfeesten en familiefeesten.
Warme en koude buffetten.
Bioscoopavonden met hapjes en drankjes vanaf ± 40 personen
reservering gewenst.
Cafetaria en catering.
Kortom alles wat u wenst proberen wij voor u in te vullen.
Voor een feest, groot of klein, moet u bij Jan & Mini in “Ons Huus” zijn.
Tel. 06-49289884 of 06-16363665 of 055-3014013
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Dagje Uit
Leuk dagje uit
zaterdag 22 oktober van 10.00-17.00 uur

Openluchtmuseum Arnhem:
Beleef Landleven

Dit evenement wordt door het maandblad Landleven georganiseerd in het Openluchtmuseum in Arnhem en is bedoeld voor iedereen die van het buitenleven houdt. Er zijn
talloze activiteiten en je kunt proeven van diverse streekgerechten.
Er zijn demonstraties van oude en nog zinvolle ambachten en je kunt deelnemen aan
diverse workshops. Bovendien is er gelegenheid vragen te stellen aan experts, zoals een
dierenarts (10.00 uur), fruitdeskundige en tuinspecialist (11.00 uur:zeldzame kruiden
en specerijen). Om 13.00 uur is er een lezing over rozen; om 15.00 uur een modeshow
met streekdracht.
Tevens kun je kennismaken met Oudhollandse huisdierrassen en kun je een ritje maken
door het park met de tram.
De hele dag zijn er workshops: o.a. herfstcreatie voor op tafel, wilgenvlechten, fotografie, snoeien, kaas maken, brood bakken tot hoe houd je een kip.
Kinderen kunnen in de kinderkeuken allerlei hapjes maken en op de belevingsmarkt creatief aan de slag met wilgenvlechten.
Kaarten zijn ook online te verkrijgen op www.landleven.nl
Entree volwassenen € 14,40 ,op vertoon Museumjaarkaart of kaart Vrienden van het
Openluchtmuseum € 5,-.
Entree kinderen 3-12 jaar €10,- , op vertoon van bovenstaande kaarten gratis.
Kinderen 0-3 jaar gratis.
Miek v.d. Pangaard
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Kerkdiensten Wilhelminakerk
Diensten in oktober 2011
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober

10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:
10.00 uur:

dienst met ds.Muller,Israelzondag
dienst met ds. V.Vreeswijk
dienst met ds.Faassen
dienst met ds.Esveldt
dienst met ds. De Greef

U bent van harte welkom tijdens deze diensten!!
Met vriendelijke groet,
Kerkenraad Noord/Wilhelminakerk.

Beemterweg 7
Beemte

Kerkdiensten Antoniuskerk

Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag

2 oktober Eucharistieviering met pastor W. Rekveld en het Antoniuskoor
9 oktober Oecumenische viering in Nijbroek om 9.30uur en het koor Inbetween
16 oktober Eucharistieviering met pastor J. Peeters en het Antoniuskoor
22 oktober woord en Communieviering mety pastor I. Kantoci en het koor Inbetween
30 oktober Woord en Communieviering met pastor D. Brylak en het Antoniuskoor

Woensdag 2 november de Allerzielenviering met pastor W. Rekveld en het Antoniuskoor om 19.00 uur
Op zaterdag is de viering om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur tenzij anders vermeld.
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
Met vriendelijke groeten,
De Locatieraad en het parochiesecretariaat
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Verslag kinderspelen Beemte
Hallo kinderen in Beemte Broekland en omstreken!
Zaterdag 13 augustus was het dan zover: de kindermiddag van het Beemterfeest.
Om 14:00 uur begonnen we met de mini-4-kamp. Eerst werden alle kinderen verdeeld
in teams. Er waren 4 teams met kinderen van 4 t/m 7 jaar en 4 teams met kinderen van
8 t/m 12 jaar.

gebracht.

Om 14:15 begonnen we met de eerste spelletjes. Gelukkig
waren de regenbuien nèt weggetrokken, en was het droog
met een lekker zonnetje.
De kinderen zijn erg sportief bezig geweest, er was een grote
opblaasattractie waar ze zo vaak mogelijk overheen moesten
rennen. Iedere 6 minuten werd gewisseld van spelletje.
Naast de opblaasattractie stond het waterspel. Alle kinderen
van het team moesten zoveel mogelijk water in de „bloemen‟
schieten. Bij elke groep zat er wel een slimmerd die
rechtstreeks in de emmer wilde schieten, maar zij werden
gelijk afgestraft. Daarnaast stond de hindernisbaan
opgesteld. Hier ging iedereen zo snel mogelijk als een cavia
in het rad, over de strobalen en weer terug door de
kruiptunnel. Vooral de jongste kinderen gingen hier als een
speer. Als laatste was er een kruiwagenrace. Hier moesten
zoveel mogelijk ballen veilig naar de overkant worden

Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag. Van beide leeftijdsgroepen heeft
er een team gewonnen. Deze kinderen kregen een medaille. Alle kinderen kregen
uiteindelijk een prijs!
De winnende teams:
CIRCUSDIRECTEUREN (4 t/m 7 jaar)
Milan Koldenhof
Collin van Assen
Jens Rutgers
Sem Teunissen
Sem van den Heuvel
Jaycie van Lohuizen
Leonie Rodijk

ACROBATEN (8 t/m 12 jaar)
Jorn Beekman
Remon Mensink
Danique van Lohuizen
Quinty Bosgoed
Niek Berenschot
Cindy van Assen

We willen alle kinderen bedanken voor het
meedoen.
Tot volgend jaar!!
Groetjes Commissie Kinderspelen
Mariska, Herleen, Lianne, Wilma, Petra en Diane
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Het weer in de Beemte..

Uitzicht vanuit de werkkamer van MeteoBeemte. Krijgen we een koude winter of wordt het kwakkelen?
Meer daarover in de komende Ratelaars.

Ratelaartjes
Gezocht: een paardenbak in de directe omgeving van de Oude Beemterweg om 1x per week met
mijn pony in te rijden.
Tinka Hendriks, mail naar jimmie@forzafiat.nl
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Zijactief de Vecht
Tenen lezen
Op woensdag 12 oktober komt Christie Rutte een workshop houden over het lezen van de tenen.
Aan de hand van voorbeelden gaan we ook zelf aan het experimenteren en het oefenen met het
lezen der tenen.
Tenen geven aan hoe je in het leven staat , hoe je communiceert met de buitenwereld en het geeft
je inzicht over je zelf.
Nieuwsgierig ? En wilt u meer weten over onze “onderdanen” kom dan op deze avond naar:
Locatie de Groot. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.
Introducees zijn welkom.
Kijk ook op www.de-vecht.nl met een link naar Zijactief. Daar kunt u foto's en verslagen vinden
van de zomer activiteiten. Tot ziens.
Groetjes Janny.

De geluidswal langs de S11 is inmiddels door de gemeente Apeldoorn aangepast.
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Mensink & Smallegoor is medesponsor van het heren 1 team van Dio Beemte. Sportvereniging Dio Beemte is actief in verschillende gym- en volleybalgroepen en is altijd op zoek naar nieuwe leden. Voor meer informatie over de sportvereniging kunt
u terecht op de website www.diobeemte.nl. Onze leus is "Sporten is samen plezier maken".
De sponsor feliciteert het heren 1 team van Dio Beemte met de promotie naar de eerste klasse.
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Voor de Jeugd
Tractor rijden

Er word aan de deur gebeld, Jantje doet de deur open.
Een man staat voor de deur en vraagt: "is je vader thuis"
Jantje zegt: "nee, hij is overreden door een tractor"
de man vraagt: "is je moeder thuis?"
"nee, zij is overreden door een tractor"
de man vraagt: "is je zus thuis?"
"nee, ook zij is overreden door een tractor"
De man vraagt: "wat doe jij eigenlijk?"
Jantje zegt: "tractor rijden"

Kassa rij

Jantje ging boodschappen doen in de winkel. Toen hij klaar was ging hij gelijk
naar de kassa, terwijl er een rij mensen staat.
Dus de winkelier zegt "Hé, ga eens achter aan staan"
Waarop Jantje zegt "Nee, dat kan niet meneer daar staat al iemand! "

Huiswerk

Jantje zat in de klas en vroeg aan de meester: "Meester, word je gestraft voor
iets dat je niet gedaan hebt?" Waarop de meester antwoordde: "Natuurlijk niet
Jantje, als je niets gedaan hebt, waarom zou je dan gestraft worden. Het is
juist beter als je niets gedaan hebt. Zo hoort het in het leven."
Jantje haalt opgelucht adem en zegt: "Ben ik ff opgelucht, ik heb namelijk mijn
huiswerk niet gedaan."

Aansluiten

Hansje komt bij de kassa en gaat gelijk vooraan staan. Zegt de caissière: "Ga
eens achteraan staan jij!" Antwoordt Hansje: "Dat gaat niet mevrouw, want
daar staan al mensen."
Raadsels:
Wanneer ga je net zo snel als een Formule1-auto op volle snelheid?
Waarom bevriezen eieren niet zo snel?
Wat heeft 6 benen, 2 hoofden, 4 oren, 2 handen, maar loopt op 4 voeten?
Antwoorden:
Als je erin zit.
Er zit een dooier in.
Een paard met een ruiter er op.
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Er is weer flink geoogst.
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De familie knobbelzwaan in de Nieuwe Wetering.
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