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Drakenbootfestival

De Beemte in actie!

Klaarmaken voor de optocht
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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 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

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
11
16
18
20
26

september
september
september
september
september

26 september
3 oktober
4 oktober
22 september
30 oktober
6 november
21 november
28 november

Poolcompetitie
2e Vrijdagavond van de maand
Ons Huus
Zijactief De Vecht
19.30 uur
Zaal De Groot
Dartscompetitie
3e Vrijdagavond van de maand
Ons Huus
Alertdag Hondenschool
Voetbalveld Ons Huus
Toertocht Beemte Broekland Oldtimer Club (BBOC)
Start 10.30 uur Einde 14.00 uur
Ons Huus
Burendag BBQ
Vanaf 14.00 uur
Ons Huus
Aktief Ons Huus Groep
Vrijwilligersavond
Ons Huus
Beemter Dierendag Toernooi
Darten
Ons Huus
Klaverjassen
20.00 uur
Ons Huus
Elke 14 dagen
Halloween
Ons Huus
Aktief Ons Huus groep
Vriezer Vullen Workshop
Ons Huus
50 Jarig bestaan dorpshuis Ons Huus
Ons Huus
Sinterklaasfeest BBvBB
Ons Huus
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Openingstijden Ons Huus in september
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
19.00-22.00
14.00-22.00
16.00-22.00
16.00-00.00
12.00-19.30
12.00-21.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Bij activiteiten (zoals bv bij vergaderingen, kaartavonden,
voetbalwedstrijden, workshops,
toernooien enz, enz) zullen we
open blijven zolang het gezellig
(nodig) is.
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Redactienieuws,
Na een korte zomervakantie van de redactie, gaan we weer met een frisse start beginnen.
Al met al hebben we qua weer een goede zomer gehad. De redactievergadering hebben wij dan ook bij
het dorpshuis op het terras kunnen houden, heerlijk met een bakje met vers ambachtelijk schepijs erbij.
Een echte aanrader! Voor een heerlijk ijsje kunnen we tegenwoordig gewoon in de Beemte blijven.
In deze september editie weer meerdere pagina’s om door te lezen.
Het grootste aandeel is wel van de Oranjevereniging. Na een feestweekend met prachtig weer, kunnen
we daar mooi op terug kijken en het nog eens nalezen in deze Ratelaar.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.
Nanda van Welie

Volgende nummer
2015
Di 1 + wo 2 sept
Di 29 + wo 30 sept

Het redactieteam bestaat uit:

Di 3 + wo 4 nov

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Nanda van Welie
Siep Woudstra
Willem Peppelenbos

Di 8 + wo 9 dec
2016
Di 2 + wo 3 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor
ren.

15 september 2015 aanleve-

© Copyright 2014-2015: De Ratelaar
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Alle vrijwilligers van Dorpshuis Ons Huus
Heb jij ook geholpen met klussen, opruimen, activiteiten organiseren, schoonmaken, patat bakken,
snoeien, vegen, maaien, administratie opzetten, contracten schrijven, subsidie aanvragen of met wat
dan ook? Dan willen we je graag in het zonnetje zetten.
Geef je nu op voor de lang beloofde VRIJWILLIGERSAVOND
op ZATERDAG 3 oktober a.s.
Stuur een e-mail naar infodorpshuisbb@gmail en je krijgt van ons de details voor deze avond.
Geen email? Geen nood: bel, sms of app je deelname door naar 06- 22973908
(Jacintha) of 06 -52066089 (Toon)
Opgave graag voor 27 september.

Burendag 2015
Komen jullie ook ?
Zaterdag 26 september is er weer de jaarlijkse burendag.
Een dag om gezellig samen met je buurt iets te gaan doen.
De Aktief Ons Huus groep organiseert die dag vanaf 14.00 uur een barbecue voor iedereen bij Dorpshuis Ons Huus.
De kosten zijn € 15 voor volwassenen, voor kinderen € 7.50. Drankjes moeten apart afgerekend worden.
Opgave via email: aktiefonshuus@outlook.com of via telnr. 055- 3122355 of sms/app naar
0651557509. Betaling graag naar NL63RABO0103120106 tnv JH Gerritsen ovv bbq.
U kunt alleen meedoen na opgave en betaling voor 20 september.
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Verslag fiets-auto-puzzeltocht 5 juli 2015
Eindelijk is het dan weer zover; de jaarlijkse fietsauto-puzzeltocht staat weer voor de deur. We hopen op een beetje geluk met het weer, want er
staan onweersbuien op het programma. Na een
gedegen voorbereiding hopen we toch dat het weer
dus geen roet in het eten gaat gooien tijdens deze
toch wel traditionele activiteit van Beemte Broekland.
Weet u nog, een jaar geleden? Toen stond ‘Ons
Huus’ er heel anders voor; kan het wel blijven bestaan, wordt het dorpshuis nog wel gedragen door
alle buurtbewoners, en wat moet er allemaal gebeuren om ons dorpshuis weer op de kaart te zetten? De fietstocht stond vorig jaar in het teken van
het aanwakkeren van de betrokkenheid van de
buurt en het binnen halen van wat financiële middelen om weer wat in kas te hebben. Welnu dat is
allemaal gelukt, anders stonden we hier nu niet
voor de 2e keer (als Aktief Ons Huus groep) de
fiets-auto-puzzeltocht tot een succes te brengen.
Ondanks het warme weer en de onweersvoorspellingen waren er toch ongeveer 70 deelnemers. De
tocht bracht ons door Wenum, Wiesel, Vaassen en
de autoroute ging nog iets verder.

rustpunt ook nog wat te drinken met wat lekkers
en mochten de deelnemers hun beste kunnen wat
betreft het aloude sjoelen laten zien. Bij aankomst
wachtte er een heerlijk broodje kroket. Na het controleren van de antwoorden bleek er dat er nog
een keer gesjoeld mocht worden vanwege een gelijke uitslag, bij de fietsers.
Het ging om de fam. Siemelink en fam. van der
Mik / J. Koldenhof. Na het doorslaggevende sjoelspelletje was de 2e plek voor de fam. Siemelink en
de 3e plek voor de fam. Van der Mik / J. Koldenhof.
De 1e prijs was voor fam. Buitenhuis / fam. Koldenhof.
Bij de autodeelnemers was de 3e plek voor de fam.
Gerritsen, de 2e plek voor fam. Ten Voorde / fam.
Slijkhuis en de 1e prijs was voor de fam. Apeldoorn (foto). Alle prijswinnaars gefeliciteerd nogmaals!
Nadat de uitslag bekend gemaakt was, braken de
donderwolken los. We kunnen spreken van een geslaagde middag en geluk met het weer. Bedankt
allemaal voor jullie deelname, hopelijk tot volgend
jaar en breng gerust de buren mee!

De Oranjeweg in Gortel, waar men een heerlijk ijsje kon halen bij Rozeboom, was het uiterste punt.
Voor onderweg kregen de deelnemers een heerlijk Gerdien van der Mik
koel flesje water mee en uiteraard was er bij het
Namens Aktiefgroep Ons Huus
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Dorpshuis `Ons Huus´
Nieuws van het Dorpshuis.
De meeste vakanties zijn voorbij en de verenigingen zijn weer lekker aan het sporten. In de zomerperiode hebben wij onze menukaart vernieuwd. De
eerste reacties zijn zeer positief en dat doet ons
deugd. Bij ons kunt u lekker eten tegen een zeer
betaalbare prijs. De hoofdgerechten variëren van €
10,00 tot € 13,50 en daarvoor heeft u ook een lekkere frisse salade, patat en sauzen bij.
Dorpshuis Ons Huus is
inmiddels weer meer dan
een half jaar open en een
groot aantal bewoners
weet de weg naar ons al
te vinden maar op het
Beemterfeest hebben we
een groot aantal mensen
gezien die we helaas nog
niet kennen. Steun het
dorpshuis en kom eens
wat vaker een borrel
drinken of een hapje
eten. Spreek met vrienden, buren en of familieleden eens af in Ons
Huus. We zijn niet ontevreden maar de aanloop
kan vele malen beter.
Nog niet op de hoogte
wat wij allemaal te bieden hebben? Hieronder
volgt een opsomming wat
we allemaal bieden:
Gezellig eetcafé waar u
lekkere versie koffie of
een borreltje kunt drinken, lekker eten, simpele
snacks zoals, patat, frikandel, kroket, kaassoufflé (ook om mee te nemen), Vers schepijs, pool
en dart competities,
Feesten en partijen, catering (ook op locatie bezorgt),vergaderruimten,
(gym)zaal en voetbalveld verhuur. U kunt de gymzaal ook huren voor bijvoorbeeld een uitvoering van
een toneel of dansvereniging of een lezing. Kortom
Ons Huus is voor vele doeleinden te gebruiken.
We zijn druk bezig met de invulling van komend
najaar en winter. Zo staande de volgende activiteiten alvast gepland:
11 september vervolg poolcompetitie (iedere 2e

vrijdagavond van de maand)
18 september vervolg dart competitie (iedere 3 e
vrijdagavond van de maand)
20 september op het voetbalveld de Alertdag georganiseerd door Alert hondenschool.
26 september oldtimer trekkertoertocht en burendag met een heerlijke bbq (€ 15,00 pp).
3 oktober vrijwilligersavond
4 oktober Beemter Dierendag Toernooi (darten)
30 oktober Halloween georganiseerd door de actiefgroep
6 november vriezer vullen workshop*
21 november 50 jarig
bestaand Dorpshuis
Ons Huus
28 november Sinterklaasfeest georganiseerd door de vrijwilligers van de BBVBB.
Vriezer vullen workshop is het uitbenen
van een varken. Dit
gebeurd onder leiding
van een ervaren docent. U gaat dus zelf
het varken uitbenen
en het is op eigen risico. Het vlees wat
wordt uitgebeend
wordt verdeeld en
mag mee naar huis
nemen. De totaalprijs
is gebaseerd op €
360,00 en de prijs per
persoon is afhankelijk
van het aantal deelnemers. Er kunnen
maximaal 16 deelnemers meedoen. De
workshop is inclusief
3 consumpties. U
kunt zich nu al opgeven.
Tot slot wil ik nog vragen of er belangstelling bestaat voor een officiële
dartscompetitie. Een team bestaat uit minimaal 4
spelers. De ene week speelt u thuis en de andere
week speelt u uit. Het is verstandig om een paar
reserves in uw team neer te zetten indien iemand
een keer niet kan of ziek is. Bij belangstelling
graag een bericht via mail: info@onshuus.nl of een
berichtje via facebook of kom langs.
We hopen u graag weer te zien bij Ons Huus, Ronald Amse.
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Antwoorden breinbrekers:
1) Hij woont in een iglo.
2)Je gooit de bal recht omhoog.
3) Ze loopt.
4) Vul je 5 liter fles. Gooi deze hierna over in de 3 liter fles.
Leeg de 3 liter fles. Giet de overgebleven 2 liter van de 5 liter
fles in de 3 liter fles. Vul nu de 5 liter fles weer. Giet nu het
water van de 5 liter fles in de 3 liter fles tot deze vol is. Er is
nu 4 liter over in de 5 liter fles.
5) 1 kannibaal en 1 missionaris naar de overkant. De missionaris komt terug. 2 Kannibalen naar de overkant. 1jte komt
terug. 2 missionarissen naar de overkant. 1 missionaris en 1
kannibaal terug. 2 missionarissen naar de overkant. 1 kannibaal terug. Deze neemt de laatse kannibaal terug mee naar
de overkant.
6) John is 30 jaar en Petra is 40 jaar.

Verslag Oranjefeest Beemte Broekland 2015
Voorbereidingen
Op 7, 8 en 9 augustus jongsleden heeft de 68e editie van het Oranjefeest in Beemte Broekland weer
plaatsgevonden. Gedurende het gehele weekend
waren de weersgoden ons goed gezind en was er
volop belangstelling voor de georganiseerde activiteiten. Het bestuur van de OVBB kijkt dan ook terug op een zeer geslaagde editie van het Oranjefeest.

Op vrijdagavond werd de eerste feestavond verzorgd door de band “Melrose” waarbij “DJ Bart”
zorgde voor de hits in de pauzes. Hoewel deze
avond wat rustig was, lieten allen die gekomen waren merken zin te hebben in een feest. Melrose zette een geweldige show neer en de stemming zat er
goed in!
Zaterdag 8 augustus
Op zaterdag 8 augustus stond vanaf 09.00 uur het

ontbijt klaar voor de deelnemers aan de optocht.
Dat de ontbijtcommissie elk jaar weer fantastisch
werk levert is inmiddels goed te merken aan de opkomst tijdens het ontbijt. Er is aan elke smaak gedacht en inmiddels kunnen de Beemtenaren zich
geen zaterdagochtend zonder ontbijt meer voorstellen.

In de week voorafgaand van het Oranjefeest is er
door de vele vrijwilligers hard gewerkt om het
feestterrein en feesttent gereed te maken voor het
weekend. Nadat de opbouwweek op donderdagavond traditioneel werd afgesloten met een gezellige avond voor alle opbouw- en commissievrijwilligers, kon het Oranjefeest op vrijdagmiddag van
start gaan.
Vrijdag 7 augustus
Op vrijdagmiddag 7 augustus werd het Oranjefeest
geopend door de senioren van Beemte Broekland
en omstreken. Er waren deze middag 59 (!) senioren aanwezig, deze stijgende lijn blijft zich voortzetten. Na een woordje van de voorzitter werd er
afgetrapt met het Wilhelmus. De rest van de middag werd de muziek verzorgd door zanger Dirk
Strijk en de dialect-conferencier Karel van de Kate.
Het bestuur kijkt terug op een warme, gezellige en
goed bezochte middag.

Voor de optocht van 2015 waren er verschillende
nieuwe buurten/vriendengroepen die besloten hebben om zich aan te
sluiten bij de optocht.
Tevens wordt de groep
oldtimers elk jaar groter, waardoor de optocht voor alle toeschouwers een afwisselend schouwspel is.
Het bestuur is erg blij
met deze nieuwe animo en hoopt dat dit
zich de komende jaren
verder uitbreid. Nadat
alle wagens zich hadden verzameld in de
feestwei, vond de
prijsuitreiking plaats in
de feesttent. De jury
benoemde dit jaar de
(Vervolg op pagina 19)
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(Vervolg van pagina 17)

´Saloon´ van ´CV de Moatjes´ als mooiste wagen en zij gingen
met de 1e prijs
naar huis.
Op zaterdagmiddag was het tijd
voor de kinderspelen. Het weer
was zonnig en
droog en vele kinderen hadden de
weg naar het
feestterrein gevonden. Alle kinderen waren, per
leeftijdscategorie,
verdeeld in verschillende groepen dieren en
streden om de eerste prijs van hun groepje. De
Commissie Kinderspelen heeft gezorgd voor leuke en afwisselende spelletjes, waarbij de kinderen een gezellige en sportieve middag hebben
gehad! Aansluitend werden de oranje ballonnen
weer losgelaten in het luchtruim. Binnenkort laten wij weten welke ballon de grootste reis heeft
gemaakt.

dens de prijsuitreiking in de
feesttent. Het ´campingteam´
van de ´CV de Moatjes´ ging er
met de winst vandoor. De 2e prijs
ging naar ´CV tha Lauwemannenpappers´ en de 3e prijs naar
´Winnen…wat is dat?’.
Het Oranjefeest werd vervolgens
voortgezet in de feesttent waar de opkomst weer
groots was. De partyband ‘Heer en Meester’ zorgde voor gezellige feestmuziek en deze middag
werd ook de grote verloting gehouden. Rond
20.30 uur werd het Oranjefeest afgesloten, waarbij het bestuur de nodige complimenten in ontvangst
mocht nemen voor
de organisatie van het
afgelopen
feest.

Afbouwen
Op de
maandagochtend
stonden er
ruim 15
trouwe vrijRond 15.30 uur vond er een nieuwe editie van
willigers
Beemte’s Best Next Minikraanmachinist plaats.
klaar om het
De mannen uit Beemte Broekland en omstreken
feestterrein
streden op de minikraan om de 1e plaats. Dit jaar en de feestkonden de punten verkregen worden door zo snel tent weer af
mogelijk gekleurde blokken op de juiste plek te
te bouwen.
zetten op een instabiel platform. De opgave bleek Hoewel voor
voor sommigen moeilijker dan gedacht! Jonny
sommigen de nacht maar enkele uren had gevan Assen wist, evenals vorig jaar, de winst te
duurd, stonden zij toch weer paraat! Na enkele
pakken.
uren zwoegen was het terrein op maandagmiddag weer opgeruimd en stonden de keten met
Op de zaterdagavond maakte de ´PPM Band´ en materiaal weer voor een jaar in de schuren ge´DJ Remco´ er een onvergetelijk topfeest van.
stald. De middag werd afgesloten met een drankDeze avond was erg gezellig en zeer goed beje en het inmiddels traditionele voetballen in de
zocht met een kleine 700 bezoekers. Ook de za- lege feesttent.
terdagavond blijft de laatste jaren gestaag groeien!
Het bestuur kijkt terug op een zeer geslaagd en
gezellig Oranjefeest 2015. De vrijdagavond blijft
een ‘zorgenkindje’ en alle tips nemen wij graag in
Zondag 9 augustus
ontvangst. Wij zijn tevreden met het stijgende
Op de zondagmiddag vanaf 13.30 uur, vond de
animo voor zowel de seniorenmiddag, de zaterzeskamp plaats. De temperaturen stegen deze
dagavond en de zondagmiddag. Wij willen daarmiddag ruim boven de 25 graden. Dit kwam goed om alle bezoekers en in het bijzonder alle vrijwiluit omdat het grootste gedeelte van de spellen
ligers en sponsoren bedanken voor het succesvol
werd gehouden in een enorme waterbak. Deze
maken van deze editie!
bak met ruim 40 m3 water is speciaal voor deze
spelen opgebouwd door de vrijwilligers van de
Het bestuur van de Oranjevereniging Beemte
Commissie Volksspelen. Dit jaar waren er met 10 Broekland
deelnemende teams vele hopende gezichten tij-
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Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK
Diensten in de Wilheminakerk in september 2015
06 sept.
13 sept.

10.00 uur
10.00 uur

20 sept
27 sept.

10.00 uur
10.00 uur

Dienst met Ds. Sj. Muller, Heilig Avondmaal
Startzondag, dienst met Ds. Sj. Muller en
drs. AJ. Al-van Holst
Dienst met Ds. G.A. Cnossen, Apeldoorn
Scriba: Mevr. C.E. Slijkhuis-Boks
Dienst met Ds. Sj. Muller
Oude Beemterweg 1a
7341 PA Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121640

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Kidskerk
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk.

Kerkdiensten Vaassen
Zondag 6 september Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 10 .00 uur
Zaterdag 12 september Woord en Communieviering met een werkgroep 18.30 uur
Zondag 20 september Eucharistieviering met pastor H. Hofstede 10.00 uur
Zaterdag 26 september Woord en Communieviering met pastor W. Vroom 18.30 uur
Zondag 4 oktober is er in Twello de franciscus en Clara dag het pastoraal team gaat hierbij voor en er
is een gelegenheidskoor uit de gehele parochie 10.00 uur
Vieringen in Twello:
Zondag 6 september Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde om 9.oo uur
Klompendienst begint om 10.30 in de tent met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 13 september Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Maandag 14 september eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 18.30 Kruisverheffing
Zondag 20 september Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde om 9.00 uur
Om 10.30 Oecumenische viering met pastor W Vroom en Dominee Valk
Zondag 27 september de Vechtseviering met pastoor P Daggenvoorde en ons koor Inbetween 10.00 uur
Zondag 4 oktober om 10.00 uur de Franciscus en Clara dag met het gehele pastorale team en een gelegenheidskoor uit de gehele parochie
Wij nodigen u van harte uit de vieringen en de activiteiten te bezoeken die u aanspreken.
Locatieraad en de pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap van de H Antonius
tel: 06-27380860 of 055-3231731.
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B.B.O.C. Beemte-Broekland Oldtimer Club
Oldtimerclub Beemte-Broekland
organiseert ism Aktief Ons Huusgroep op Burendag 26 september a.s.

Oldtimertrekkertoertocht
Trekkervrienden uit Beemte-Broekland en omstreken,
Op 26 september a.s. organiseren we weer een toertocht voor oldtimertrekkers. We verzamelen om
10.00 uur bij Dorpshuis “Ons Huus”,Beemterweg 25a in Beemte,daar drinken we een kop koffie met
krentenbrood erbij. Om 10.30 uur gaan we vertrekken voor een leuke tocht door Beemte-Broekland en
omstreken. Rond 14.00 uur hopen we terug te zijn in het Dorpshuis voor een gezellige barbecue.
Wil je meerijden, geef je dan op voor 20 september bij Ab Vos telnr. 0653425320, Frits Bouwmeester
telnr. 0683551109 of via email: aktiefonshuus@outlook.com.
De kosten voor deze dag zijn € 17.50 (dus incl. koffie met krentenbrood en barbecue, drank moet
apart afgerekend worden), graag overmaken op NL63RABO0103120106 tnv JH Gerritsen ovv toertocht.
HELAAS KUNNEN ER OM ORGANISATORISCHE REDENEN NIET MEER DAN 50 VOERTUIGEN MEERIJDEN,DUS GEEF JE SNEL OP.
Deelname is op eigen risico.

U kunt zich ook alleen voor de barbecue opgeven. De kosten hiervoor zijn €15. (drank apart afrekenen). Opgave ook via bovenstaande personen, email en bankrekeningnr.
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Pagina voor de jeugd
Breinbrekers
1)
Een man staat voor zijn huis. Als hij 1 keer omheen loopt doet hij hier 30 seconden over. Zijn huis is
rond en heeft bij behalve de ingang geen hoeken. Om binnen te komen moet hij op zijn knieën naar
binnen kruipen... Hoezo ?
2)
Hoe kun je een bal gooien zo hard als je kunt en ervoor zorgen dat die terug bij je komt zelfs als die
nergens tegenaan stuitert. De bal zit nergens aan vast en niemand vangt hem en gooit hem terug
naar je.
3)
Een meisje die net aan het leren rijden is gaat een eenrichtingsstraat in, in de verkeerde richting.
Maar ze heeft de wet niet overtreden.. Hoe kan dit ?
4)
Ale je een lege 5 liter en een lege 3 liter fles hebt. En ongelimiteerde toegang tot water. Hoe kun je
dan 4 liter krijgen ?
5)
Drie missionarissen en drie kannibalen willen naar de overkant van een rivier. Het enige wat ze hebben is een kleine boot waar maximaal twee personen in kunnen. Om te voorkomen dat de kannibalen
zich vergrijpen aan de missionarissen mogen er nooit meer kannibalen dan missionarissen samen zijn.
6)
Petra zal even oud als John zijn wanneer Petra 2 keer zo oud als John was wanneer Petra de helft van
de leeftijd had van hun huidige leeftijd. John was even oud als Petra op het moment dat John de helft
van de leeftijd had 10 jaar vanaf nu... Hoe oud zijn Petra en John ?

Antwoorden op pagina 16
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Zijactief De vecht
Het zomer seizoen loopt ten einde en ik hoop dat u genoten heeft van de vakantieperiode.
De Zijactief avonden beginnen weer op woensdag 16 September.
Dan is de gezamenlijke avond van Zijactief de Vecht en Vrouwen van Nu uit Terwolde.
De avond begint om 20.00 uur en om 19.30 staat de koffie/thee klaar.
Locatie zaal de Groot.
Na de opening staat voor u op de planken Theater Sjapoo.
Met een knipoog naar de hectische beslommeringen van alledag nemen we je mee over de ‘catwalk’
waar je mannequins ziet flaneren met symbolische hoeden op hun hoofd. Via sketches, voordrachten

en bekende liedjes, die meegezongen kunnen worden, vertellen deze spelers over hoe hun saaie doorsnee leventje eruit ziet, maar gunnen ze je ook een kijkje in de prachtige dromen en verlangens die
tevoorschijn komen wanneer ze hun hoed durven af te zetten.
We denken dat het een leuke avond wordt, dus komt allen!
De kosten voor de drankjes zijn € 3.00 p.p.
Bij de uitgang vind u een ‘passende hoed met gleuf’ voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.
Namens het bestuur van Zijactief wens ik u een gezellige avond toe.
Groetjes Janny.

Dinsdag, 22 september om 20.00 uur, begint onze kaartavond weer.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe kaarters, u/jij bent van harte welkom.
Het is niet nodig dat je erg goed kunt klaverjassen, we hebben het allemaal moeten leren.
Dus laat je dinsdag 22 september zien in het dorpshuis “Ons Huus” aan de Beemterweg.
Volgende data: 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november,
1 december, 15 december, 5 januari, 19 januari, 2 februari, 16 februari, 1 maart, 15 maart,
laatste avond 29 maart 2016.
Groetjes de kaarters
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Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Weer aan de slag

om andere subsidiefondsen aan te spreken. We willen er
graag voor zorgen dat er geld op de plank komt om nog
De vakantieperiode is voorbij. Gelukkig zomert de zomer meer energiebesparende maatregelen te treffen en om
nog even door! Ook al had de zomerzon de vergaderhet hele dorpshuis ook aan de buitenkant van een nieuruimte in Ons Huus flink opgewarmd: wij zijn toch met
we verflaag te voorzien.
frisse moed aan de slag gegaan! Op 12 augustus vergaderden we weer voor het eerst na onze vakanties. In
We hebben trouwens nog wel een aantal investeringen
Ons Huus zelf werd in de afgelopen periode gelukkig niet kunnen doen met het geld dat we over hadden uit de
stilgezeten. Ronald Amse en zijn gezin hebben weliswaar subsidiepot van de gemeente en door de verkoop van de
Ons Huus voor twee weken op slot gedraaid om te gebeheerderwoning. We hebben de meest recent aangenieten van hun welverdiende vakantie maar in de weken schafte sporttoestellen inmiddels bijna afbetaald aan
ervoor en erna hebben ze toch veel (nieuwe) bezoekers DIO. Zij hadden dit geld een aantal jaren geleden voormogen verwelkomen die konden genieten van de gegeschoten. Een laatste termijn zal volgend jaar betaald
rechten van de nieuwe menukaart, een verfrissende bor- worden. De sporttoestellen zijn overigens ook weer ter
rel, een lekker ijsje, het opgefleurde terras en de gastkeuring aangeboden aan een onafhankelijke instantie.
vrijheid van Ronald en zijn team. Ook zagen we in de
Het keuringsrapport is op het moment van schrijven nog
agenda en op Facebook een aantal aankondigingen van niet binnen… we hopen natuurlijk dat alle toestellen
feestjes voorbijkomen! Het doet ons goed om te zien dat weer goedgekeurd zijn en we geen geld kwijt zullen zijn
alle initiatieven die Ronald oppakt ook een positieve uit- aan het vervangen en/of repareren ervan… We houden u
werking hebben.
hierover op de hoogte.
In samenspraak met Ronald hebben we een reclameWe hebben ook een kleine, goed hanteerbare en wendbord gemaakt dat nu op ieder moment dat Ons Huus
bare schoonmaakmachine aan kunnen schaffen (via
open is bij de Papegaaibrug staat en met name fietsers
Marktplaats) om de vloer in de sportzaal goed en maken wandelaars verwijst naar het dorpshuis. We zijn ove- kelijk schoon te kunnen houden. Tot nu toe deden we dit
rigens ook bezig met het aanvragen van een ‘officieel’
tijdens de maandelijkse klussendag met de hand. Deze
verkeersbord dat ook zal verwijzen naar Ons Huus. Romachine zal ook Ronald goed kunnen gebruiken voor het
nald heeft aantrekkelijke flyers laten drukken en die,
reinigen van de vloeren in de foyer en de hal.
onder andere, uitgedeeld op de talloze (mini)campings
Over de klussendag gesproken: de eerste staat gepland
in de buurt. Hij heeft al heel wat campinggasten mogen voor 5 september aanstaande. Zoals altijd: we zullen u
verwelkomen. Behalve de nieuwe menukaart kan nu ook met open armen en koffie en een borrel na afloop veriedereen genieten van het heerlijke schepijs van Van
welkomen. Gezellig, leuk en fijn wanneer u komt!
Swoll dat Ronald sinds kort ook verkoopt. Ronald, zijn
gezin en hun medewerkers zijn dus lekker bezig!
Ook nog even terugkomende op het 50-jarige bestaan
van Ons Huus: ik vergeet u bijna om te vragen of u nog
Wij houden onszelf intussen ook weer goed bezig. We
foto’s, krantenknipsels of andere interessante zaken met
hebben de organisatie voor de vrijwilligersavond, die
betrekking tot Ons Huus in uw bezit heeft die wij mogen
gepland staat voor 3 oktober aanstaande, zo goed als
tentoonstellen in het dorpshuis in de weken rondom het
rond. Een oproep aan een ieder die in de afgelopen jajubileum. Heeft u dat? Zou u dan zo vriendelijk willen
ren als vrijwilliger in/rondom/met betrekking tot Ons
zijn om even contact met ons of Ronald op te nemen?
Huus bezig is geweest staat elders in deze Ratelaar. We U kunt ons telefonisch bereiken via 06 51557509 (Mettie
vinden het leuk dat we die avond de vrijwilligers nu eens Gerritsen) of 06 22973908 (Jacintha van der Zouw) of
écht in het zonnetje kunnen zetten en kunnen bedanvia e-mail infodorpshuisbb@gmail.com . Ronald is te
ken. We hopen dat u ons dat plezier gunt en allen komt! bereiken via 06 24253796 of info@onshuus.nl
Voor nu bent u weer bijgepraat. We melden ons zeker
We hebben ook een feestelijk programma in elkaar geweer in de volgende Ratelaar!
draaid ter ere van het 50-jarig bestaan van Ons Huus.
Vriendelijke groeten,
We zijn er nog niet over uit of we het gaan uitsmeren
over drie dagen of we het feest voor alle doelgroepen op Namens het bestuur van de dorpshuisvereniging Ons
één dag zullen vieren. In ieder geval hebben wij het
Huus,
weekend van 20, 21 en 22 november in onze agenda’s
vrijgehouden. Doet u dat ook?
Jacintha van der Zouw
Naast het organiseren van feestjes hebben we ook nog
andere zaken te regelen. Minder feestelijk is het feit dat
onze subsidieaanvraag die we indienden bij de provincie
is afgewezen (in eerdere Ratelaars hebben we u hierover geïnformeerd). De provincie had voor het komende
jaar een grote zak geld beschikbaar maar er is besloten
om dit te verdelen onder andere projecten in de provincie. We mogen dezelfde subsidieaanvraag nog eens indienen wanneer er weer een bedrag vrijgemaakt wordt
voor dergelijke projecten maar we gaan ook proberen

P.S. : De uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering is inmiddels verstuurd aan onze leden.
P.P.S.: We willen uw speciale aandacht vragen voor de
BBQ die georganiseerd zal worden voor iedere inwoner
van Beemte Broekland na afloop van de Oldtimertrekker-toertocht op 26 september aanstaande. Zie elders in deze Ratelaar de uitnodiging hiervoor! Het belooft een gezellige middag te worden!

De Ratelaar - september 2015 - Pagina 29

De Ratelaar - september 2015 - Pagina 31

De Ratelaar - september 2015 - Pagina 32

