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Beste Buurtbewoners van Beemte Broekland en omstreken,
Als ik dit schrijf staat de zon hoog aan de hemel, en hebben wij nog enkele
weken te gaan met de voorbereiding van de Zomer in Gelderland in Beemte
Broekland.
Wat begon als een spontane aanmelding bij omroep Gelderland, is toch wel

uitgegroeid met een serieuze deelname naar de mooiste plek van Gelderland,
met de deelname aan dit programma.
En na zo’n aanmelding gaat het dan van start met eerst maar eens een beetje
polshoogte nemen bij enkele personen. Wat zij ervan vinden en wat ideeën
opdoen zodat je een beetje de indruk hebt hoe een samenleving hier in staat
bij een dergelijke wedstrijd, want dat is het wel.
Het is in één woord GEWELDIG te noemen hoe positief de verschillende verenigingen reageerden. Maar niet alleen dat, ook de personen die benaderd zijn
bij de vraag of zij deel wilden nemen in het team van de Zomer in Gelderland

in Beemte Broekland. Vele personen hebben de schouders eronder gezet want
anders komt er uiteindelijk niets op gang. Zij hebben gezorgd dat een (onze!)
gemeenschap in beweging kwam en dat op een positieve manier. Alleen al
met het werven van personen en de goederen die er voor die dag nodig zijn.
In de aanloop naar 10 augustus hebben wij als team een aantal keer bij elkaar
gezeten. Overleggen over hoe wij dit allemaal zouden moeten aanpakken. Het
is wel gebleken dat met dit doel voor ogen alles bijna soepel verloopt. Uiteraard zal er wel eens gedacht zijn ‘waar ben ik aan begonnen’, ook ik heb weleens gedacht ‘komt het allemaal wel goed’?! Maar als je dan op de zondagavond naar de TV kijkt naar de ‘Aanloop in zomer in Gelderland in Beemte
Broekland’ dan mag je tevreden zijn. En als je dan na een tijdje bij de omroep
de tussenstand te horen krijgt en dat wij op de eerste plek staan, dan kun je
zeker met een gerust hart op weg gaan naar vrijdag 10 augustus.
Ik wil dan ook ons team en alle personen die ons team hebben ondersteund
bedanken voor de fijne samenwerking, maar ook de Oranjevereniging voor
hun geweldige medewerking en inzet en het beschikbaar stellen van hun vrijdagmiddag. En niet te vergeten de BBVBB die deze speciale Ratelaar mogelijk
heeft gemaakt. De Dorpshuisvereniging Ons Huus voor hun medewerking
vooral in de beginfase en het beschikbaar stellen van de ruimte.
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheek bus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Wijkagent

Yvette Velthorst, Tel: 0900-8844 (lokaal tarief) of www.politie.nl uw wijkagent
Spreekuur in “Ons Huus” iedere eerste woensdag van de maand (in de even
weken) van 13:30 -15:30. Tel: 088-784 6464 of 06 25009728.
E-mail: h.mook@stimenz.nl

Sociaal werkster

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
02-08
04-08
10-08
10,11,12-08
21-09
29-09

Zomer inloopmiddag Wilhelminazaal
Rondje Beemte
Zomer in Gelderland
Oranjefeest OVBB
Orgelconcert in de Wilhelminakerk
Sappers Aktief Ons Huus
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Beste Lezers,
Wat is dat nu zult u zich afvragen, een Ratelaar in augustus? In de juli editie stond toch dat er in augustus geen Ratelaar zou komen in verband met de vakantie tijd. Maar de coach van Zomer in Gelderland en de voorzitter van de Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland hebben overlegd en
samen met de redactie besloten om in augustus toch een Ratelaar uit te brengen in verband met het
Zomer in Gelderland feest op vrijdag 10 augustus. Want zo kunnen we die dag toch wel beschouwen: een feestdag. Wat is daar allemaal niet voor werk voor verzet. Lees deze Ratelaar er maar
op na, van voor tot achter in het teken van Zomer in Gelderland. Nu kunt u lezen wat u allemaal kunt
zien, maar ook waar u aan kunt meedoen.
Ja en wilt u een keer op de televisie komen dan maar goed in het zicht van de verschillende camera’s
flaneren of op een andere manier onopvallend bewegen. Geen opvallende bewegingen maken of
zwaaien of een gek gezicht trekken dan schakelt de regie direct door naar een ander beeld. De deelnemers aan de verschillende activiteiten gaan natuurlijk allemaal de videorecorder (bestaat die nog?)
aanzetten om alles voor de eeuwigheid vast te leggen.
Veel leesplezier toegewenst namens de redactie
Siep Woudstra

WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland

Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 113 leden. Wij mogen
zeggen dat de groep iedere maand toch nog groeit, een goede
zaak voor de veiligheid van de Beemte.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje met je mobile telefoonnummer naar willem@beemte.nl en
dan komt dit voor elkaar. Wel moet je dan WhatsApp op je mobile telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet.

Bij de lezer 2018
Het redactieteam bestaat uit:

Di 31 juli + wo 1 aug

Marjan van Assen
Simone van Assen
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 4 + wo 5 sept
Di 2 + wo 3 okt
Di 30 okt + wo 31 okt
Di 11 + wo 12 dec
2019
Di 5 febr + wo 6 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 augustus 2018 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.

© Copyright 2018-2019: De Ratelaar
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Zomer in de Beemte,
Oranjefeest 2018, een weekend vol gezelligheid zoals we dat ieder jaar kennen…..
Kermis, optocht, kinderspelen, volksspelen, feesttent met livemuziek en feest vierende
mensen. Maar de editie van 2018 zal zich op de vrijdag toch nadrukkelijk onderscheiden van de voorgaande jaren. De gehele dag wordt alles op de voet gevolgd door de

radio en TV van omroep Gelderland, iets waar wij als OVBB met veel plezier naar uitkijken. Want wat is het geweldig dat door de inspanningen van het 10-koppig ZiG
team ons dorp Beemte Broekland op dergelijke manier gepromoot gaat worden in een
van de uitzendingen van Zomer in Gelderland. Met de nu al gemobiliseerde mensen en
materialen kan het niet anders als een geweldige dag worden.
Als OVBB weten wij als geen ander dat het organiseren van activiteiten de nodige
energie kost, maar wanneer dit voorbereiden/organiseren met veel buurtgenoten samen uitgevoerd wordt, wordt het plezier en de saamhorigheid al maar groter. Iedereen draagt hier op zijn/haar manier aan bij, wij zijn dan ook zeer benieuwd waar dit

vrijdag 10 augustus toe leidt als er ruim 60 personen een dag lang als ambassadeur
van Beemte Broekland aan het werk gaan. Dat dit op het feestterrein tijdens het
Oranjefeest plaats vindt geeft ons een unieke uitgangspositie om de titel ‘Mooiste dorp
van Gelderland’ in de wacht te slepen. Dus komt allen vrijdag naar het feestterrein om
dit geweldige spektakel mee te maken en hierdoor mee te helpen aan deze titel. Om
14:00 uur zal het feest traditioneel geopend worden met het Wilhelmus, waarna de
OVBB ervoor zal zorgen dat er voor jong en oud volop vertier is, kermis, muziek en
vanaf het fraaie terras voor de feesttent kan onder het genot van een drankje en hapje de opnamen gevolgd worden. Ook aan de trouwe bezoekers van de seniorenmiddag, welke doorgaans op de vrijdagmiddag gehouden wordt, is gedacht en hebben wij
wat in petto. Wanneer de opnames stoppen rond 19:00 uur zal het feesten nog lang
niet klaar zijn en kunnen we als trotse Beemtenaar nog gezellig na borrelen over deze
schitterende dag.
Rest ons nog om het ZiG team en hun vrijwilligers veel succes en vooral plezier toe te
wensen, ze zullen Beemte Broekland op de kaart zetten!
Namens de OVBB
Ronald Ganzevles
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TEAMLEDEN ZOMER IN GELDERLAND
Al vele malen genoemd maar hieronder toch nog een keer de teamleden die zich hebben bezig gehouden met de voorbereidingen voor deze grote dag.
Frits Bouwmeester (coach)
Ingrid Lieferink (reserve coach, app bedienen en social media)
Willem Peppelenbos, Mike Kloezeman, Remco Hendriks (bouwteam)
Ester Hagen, Ria Dolman (knutsel- en naaiteam)
Ben Kamphorst, Gerard Bouwmeester, Toon Hopman (team parade)

En uiteindelijk kunnen zij deze hele klus natuurlijk niet in hun eentje klaren op vrijdag 10 augustus. Zij
worden die dag ondersteund door de volgende buurtgenoten:
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TEAMLEDEN ZOMER IN GELDERLAND
Bouwteam
Onder aanvoering van Willem, Mike en Remco:
Bouw:
Herman Mekelenkamp
Arnold Apeldoorn
Eugène Veldhuis
Gert-Jan Engel
Gradus van Lohuizen
Henk Koldenhof
Jaap Slijkhuis
Lowie Bouwmeester
Marco Hagen
Wim de Haan
Wim Dolman

Transport:
Frits van Welie
Geert Hendriks
Gerard van Assen
Henk Disbergen

App en Social Media
Ingrid en Marjan van Assen en ‘de jeugd van tegenwoordig’ ;-)
Knutsel- en naaiteam
Onder aanvoering van Ester en Ria:
Helen Apeldoorn
Fréda Kolkman
Gerdien van der Mik
Wilma Ganzevles
Ria Wolters
Miranda Hofman
Chantal Mekelenkamp
Natasja Bouwmeester

Dinie Slijkhuis
Hermien Hendriks
Tinka Hendriks
Annette Barmentloo
Joke Buitenhuis
Alwine Kruitbos
Ineke Ganzevles

Team groen en bloemen
Frans Hopman
Hermien Hendriks
Wilma Slijkhuis
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DAGINDELING ZOMER IN GELDERLAND
07.20

Via Radio Gelderland: Promopraatje/Pitch je dorp

08.45

Redactie tv arriveert in dorp

09.00

Radioverslaggever in het dorp

09.20

Dorp krijgt opdracht LIVE in radio-uitzending

09.30

Vrachtwagen met decor TV komt aan, opbouw begint

10.30

Podiumwagen radio arriveert

11.30

Team mag bouwen op het plein

12.00

Team krijgt lunch van omroep

13.00

LIVE radio vanaf podium begint

13.00

Regiewagen komt aan

13.00

Overleg met teamcaptain over parade en decor

15.30

Doorloop TV uitzending voor crew omroep

16.00

Einde radio-uitzending vanaf podium

16.45

Oefenen decor

17.15

Oefenen parade

17.30

Oefenen muziek

18.00

Publiek tellen

18.20

Start uitzending

18.55

Einde uitzending / Start ZiG Praot

19.10
20.00

Opruimen
Feestavond m.m.v. DJ Sander & DJ Rob ‘de Hak op de tak show’
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DAGINDELING ZOMER IN GELDERLAND
Aantal hoogtepunten uit de dagindeling zijn:
07.20

Promopraatje/Pitch je dorp via Radio Gelderland

Een inwoner van Beemte Broekland wordt gebeld om onze buurtschap in anderhalve minuut ‘te pitchen’
oftewel ‘te promoten’.
09.20

Dorp krijgt opdracht LIVE in radio-uitzending

Dit is natuurlijk hèt moment waarop we al maanden naar uitkijken en waarover al veel is gezegd! Wat is de
opdracht die we krijgen? Moeten we de kerk nabouwen? De sluis? De brugwachterswoning? De brug? Of
…….. ?!
Hoe dan ook, zodra we (eindelijk!) weten waar we aan toe zijn, kan het spektakel losbarsten, kunnen de
materialen ‘worden aangerukt’ en kunnen de voorbereidingen voor die dag worden getroffen.
En niet alleen voor het bouwteam, maar ook voor het knutselteam is het verlossende woord eruit. Wat
gaat er vandaag ‘gefröbeld’ worden?
11.30

Team mag bouwen op het plein

Hè hè, eindelijk ‘in het eggie aan de slag’. Het bouwteam staat te popelen om aan de gang te gaan om er
een mooi bouwwerk neer te zetten!
13.00

LIVE radio vanaf podium begint

Er is een groot radiopodium aanwezig. Dat podium is die dag tussen 13 en 16 uur ‘van ons allemaal’ en
wordt er live radio uitgezonden vanuit Beemte Broekland. Op dat tijdstip mag iedereen die dat wil een optreden verzorgen. Lokale artiesten, fanfare, iemand met een mooi verhaal, bedenk het maar.….. Kortom,
heb je altijd al eens iets willen laten horen wat je wilt delen voor publiek, pak dan nu je kans! We hebben
geen regels meegekregen met betrekking tot leeftijd, dus iedereen – jong en oud – is van harte welkom
voor een optreden! Enige voorwaarde is dat het optreden niet commercieel mag zijn en dat we zijn gebonden aan maximaal 2 personen/onderwerpen per uur. Er zijn dus in totaal 6 plekken op radio om ons dorp
een gezicht te geven.
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DAGINDELING ZOMER IN GELDERLAND
18.00

Publiek tellen

Voor het decor kunnen we de meeste punten krijgen. Maar ‘de grote klapper’ daarna is het aantal mensen
wat om 18 uur aanwezig is. Dusssssss………. U/Je weet wat u/je te doen staat! :-) Graag tot dan!

18.20

Start uitzending

Eindelijk! Hèt grote moment! Best wel spannend, maar vooral ook héél leuk! We gaan er met z’n allen voor
om Beemte Broekland op een mooie manier op de kaart te zetten. “Beemte Broekland Dut ut!”

18.55

ZiG Praot; We praten nog even door op Facebook!

Wat houdt het in?
Direct na de uitzending gaan we live op Facebook even doorpraten over de uitzending. Hoe ging het met de
2 teamleden die met Alberto wat moesten zoeken, hoe heeft het teamlid van het Mexicaanse spel (Mexico
Loco) het gedaan en natuurlijk de ontlading en hopelijk blijdschap na die lange dag!

De verwachting is dat deze online uitzending ongeveer 10 minuten gaat duren. Het is geen strakke setting
dus het leukst is als het publiek, u/jij dus!, wat dichterbij komt en wat heen en weer loopt.

De link naar deze uitzending is facebook.com/zomeringld. Het zou geweldig zijn als we dan ook nog eens
met heel veel mensen gezellig wat kunnen napraten via de live pagina op Facebook!

20.00

Feestavond m.m.v. DJ Sander & DJ Rob ‘de Hak op de tak show’

De Oranjevereniging neemt de regie weer over. Het feest kan losbarsten. Tijd om met z’n allen onder het
genot van een drankje na te praten over, hopelijk, een onvergetelijke dag voor Beemte Broekland. En dat
we met recht kunnen zeggen van “Beemte Broekland Deet ut vandage!”
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DAGOPDRACHTEN EN VERDER…. ZOMER IN GELDERLAND
Behalve het bouwen van een ‘kunstwerk’, het knutselen van ‘kunstwerkjes’ en het grote radiopodium, vinden er die dag –naast de activiteiten in de uitzending- nog een aantal andere opdrachten en activiteiten
plaats.
Promopraatje/Pitch je dorp
Om te beginnen de eerste opdracht al vroeg in de ochtend. Om 7.20 uur zal een inwoner van Beemte
Broekland wakker?! ;-) worden gebeld door een medewerker van Radio Gelderland. Hij krijgt dan anderhalve minuut zendtijd om Beemte Broekland te promoten. Daar heb je natuurlijk wel iemand met een vlotte
babbel voor nodig. Lang hebben we hier niet over hoeven nadenken. We hebben Gerard Kolkman bereid
gevonden deze mooie taak op zich te nemen :-)
Opdracht in het dorp
Tijdens de uitzending gaan 2 leden van het kernteam met Alberto van TV Gelderland op pad om een aantal
opdrachten te vervullen. De Omroep heeft deze opdrachten voorbereid. Voor deze opdracht hebben we
een mooi vervoersmiddel gezocht…. En gevonden!
Jos Boerkamp zal deze crew vervoeren in zijn hobby voertuig, een mooie Karrier-Bantam.
Spel Mexico Loco
Nieuw onderdeel van de TV uitzending is het spel Mexico Loco. Bij dit spel komen kracht, snelheid en slimheid om de hoek kijken. Eén lid van het kernteam neemt het op tegen een lid van het kernteam van een
ander deelnemend dorp/buurtschap. Wij zijn van mening dat Mike aan al deze voorwaarden voldoet ;-) en
daarom gaat hij de strijd aan.
De bedoeling is dat wij de punten die we hiervoor kunnen krijgen in Beemte Broekland houden. Onze tegenstander van die dag moet juist zijn best doen te verhinderen dat wij die punten krijgen. Onze gasten
van die dag zijn onze collega concurrenten uit Noordijk. Wij heten hen bij deze alvast van harte welkom!
Hier blijft het niet bij. Ook wij moeten voorkomen dat een ander dorp de punten ‘thuis houdt’. En daarom
reizen we woensdag 22 augustus met z’n allen af naar Wezep. Daar zal wederom Mike er alles aan doen
om te voorkomen dat Wezep de punten op hun lijstje mag bijschrijven. Leuk is als we daar aankomen met
heel veel supporters vanaf onze zijde. Noteer dus ook 22 augustus in je agenda. Maak er gewoon met z’n
allen een leuk uitje van!
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DAGOPDRACHTEN EN VERDER…. ZOMER IN GELDERLAND
Verder die dag…..
….. gaat de omroep na de uitzending meteen ‘met de pet rond’ om de opbrengst voor het goede doel nog
wat te verhogen. Niets verplicht uiteraard maar vergeet ook weer niet dat alle kleine beetjes helpen…..
….. zal Radio Gelderland dus live radio maken tussen 13.00 en 16.00 uur vanuit Beemte Broekland.
….. gaat Fred Rijckenberg de hele dag filmopnamen maken. Leuk om terug te kijken, leuk voor het archief!
….. loopt Sieger Visser de hele dag rond met een fotocamera om leuke, grappige, ontroerende, blije, enthousiaste, indrukwekkende, vrolijke, verraste, uitbundige en soms wellicht ook wanhopige plaatjes te
schieten van alles wat er die dag voorbij komt.
….. gaan Frans Hopman, Hermien Hendriks en Wilma Slijkhuis het decor mooi aankleden met groen en
bloemen.
….. zal de ontbijtploeg van de zaterdagochtend, Manon Kolkman, Dory Kolkman, Saskia Overdijk, Anita
Lunneker, Rina Schipper en Lisanne de Haan, Ben en Gina Kerkstra helpen met het klaarmaken van de
lunch die alle helpers krijgen aangeboden van Dorpshuis Ons Huus.
….. is het de bedoeling dat we aan het eind van de TV uitzending het lied van Zomer in Gelderland ten gehore brengen. We hebben hierop onze eigen songtekst gemaakt. Dit lied wordt ingestudeerd door de leden
van het koor van ‘In Between’ uit De Vecht. Om het refrein heel luid en duidelijk over te laten komen, zou
het te gek zijn als iedereen in het publiek dit luidkeels meezingt. Hieronder alvast de tekst om alvast te oefenen. En zeg nou eerlijk, helemaal niet moeilijk toch?! :-)
REFREIN LIED ZOMER IN GELDERLAND
In de zomer gaan we naar buiten
genieten we vol op want
De zomer is niet te stuiten
’t is Zomer in Gelderland
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CREW OMROEP ZOMER IN GELDERLAND
TV/Radio zou geen TV/Radio zijn als er achter (en voor) de schermen niet heel veel mensen rondlopen die
de zaken regelen zodat er live helemaal niets mis kan gaan. We ‘stellen hierbij alvast de ‘vaste kern’ van de
crew van Zomer in Gelderland voor’:

Angelique Kruger
Presentatie

Alberto Radstake
Verslag live tijdens de uitzending

Reinoud van Assendelft de Coningh
Jury

Ralph Tip
Eindredacteur

Judith Leussink
Redacteur
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CREW OMROEP ZOMER IN GELDERLAND
Joske Meerdink
Online redacteur

René Arendsen
Radioverslaggever

Arnoud Pleket
Radiopresentator

Marlies Jonker
Radioredacteur

Narell Keizer
Producer/Floormanager
Naast deze mensen zullen er ongetwijfeld nog meer collega’s van
genoemde medewerkers van
Omroep Gelderland neerstrijken
in Beemte Broekland of actief zijn
vanuit de studio. ‘Geen paniek’!
Laten we er maar vanuit gaan dat
ze een naamplaatje dragen ;-)
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DIVERSEN ZOMER IN GELDERLAND
Goede doel
We benoemen het nog maar eens. Hoofddoel van Zomer in Gelderland in Beemte Broekland is uiteraard
dat we met z’n allen een gezellige dag hebben waarbij de saamhorigheid van de inwoners van Beemte
Broekland voorop staat!
Daarnaast zou het natuurlijk fantastisch zijn als we onszelf een jaar lang Mooiste plaats van Gelderland
mogen noemen. Maar nog buiten dat, voor al die opdrachten krijgen we punten. En hoe meer punten we
uiteindelijk halen, hoe meer geld we krijgen (tot een max van € 1.000,-). Van tevoren moesten we een bestemming voor dit geld doorgeven aan de redactie van Zomer in Gelderland. We waren van mening dat de
bestemming van het te winnen geld besteed moest worden aan ‘iets’ voor de gemeenschap Beemte Broekland. En dan kom je al gauw uit op het dorpshuis. Nu leek het ons wel mooi het aangezicht van het dorpshuis wat aantrekkelijker te maken door er een paar mooie grote bomen neer te zetten. In samenspraak
met de dorpshuisvereniging en in goed overleg met de beheerder van Ons Huus, hebben we dan ook besloten om het geld wat we uiteindelijk overhandigd krijgen hieraan te besteden. Hoe groot die bomen uiteindelijk worden, is helemaal afhankelijk van de opbrengst van die dag….. ;-)
Sponsoren
Deze dag hebben we absoluut niet mogelijk kunnen maken als er zich geen sponsoren hadden aangediend.
Zomaar spontaan maar ook de mensen/bedrijven die zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan deze dag, in
welke vorm dan ook, hebben zonder enige twijfel toezegging gedaan een steentje te willen bijdragen aan
deze happening. Zodoende hebben we in de voorbereiding al de nodige sponsoring ontvangen maar zijn de
materialen voor 10 augustus ook allemaal belangeloos beschikbaar gesteld door bedrijven uit Beemte
Broekland of die een connectie hebben met Beemte Broekland. Ook zullen de harde werkers die dag van
een ‘natje en een droogje’ worden voorzien. Allemaal beschikbaar gesteld door diverse ondernemers. De
namen van al deze sponsoren staan elders in deze Ratelaar vermeld. Hartelijk dank daarvoor!!!
Vergeten? Oeps!
Het ‘gevaar’ van het noemen van namen is dat je zo maar iemand kunt vergeten te vermelden. Als je jezelf
niet tegenkomt in deze Ratelaar terwijl dat wellicht wel had gemoeten, laat het ons dan weten. We gaan
dit vast en zeker ‘rechtzetten’ via de andere social media die we hebben ingezet. In ieder geval bieden wij
alvast bij voorbaat onze excuses daarvoor aan!
In het kader van de wet op de privacy (AVG)
De hele dag zal er dus gefilmd worden en zullen er foto’s worden gemaakt. We willen hiervan zo veel mogelijk publiceren via Facebook, de Ratelaar, evt krant en wellicht nog andere communicatiemiddelen. Indien u/je hiertegen bezwaar hebt, ontwijk dan de camera’s ;-) of geef de organisatie even een seintje! Anders nemen wij de vrijheid vanaf het begin af aan te publiceren.

De Ratelaar - augustus 2018 - Pagina 31

Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
De zomer is begonnen! En hiermee komen ook de vakanties dichterbij.
Wij hebben nog een aantal activiteiten voor juli en augustus op de agenda staan.
Alvast in de agenda noteren: zaterdag 4 augustus Rondje Beemte.
En natuurlijk 10 augustus Zomer in Gelderland, dit belooft een groot spektakel te worden! Aansluitend is op 11 en 12 augustus het jaarlijkse feest in de Beemte. Het dorpshuis is dan gesloten.
De fokvee dag wordt gehouden op zaterdag 25 augustus.
En dan zit de zomervakantie er al weer op………
Het dorpshuis is gesloten:
Woensdag 1, zaterdag 11 en zondag 12 augustus.
Wij wensen iedereen een fijne en zonnige zomer!
Graag verwelkomen wij jullie voor een hapje, drankje of ijsje op ons terras ☺
NIEUW:
In de zomer wordt er veel gebarbecued. Dit kunt u nu ook laten verzorgen door
Loop even bij het dorpshuis binnen en vraag naar de mogelijkheden of bel

Ons Huus.
06 -27284949.

Huishoudelijke mededeling:
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken) van Ons Huus
Openingstijden in het zomerseizoen (Onder voorbehoud, afhankelijk van activiteiten):
Maandag gesloten
Dinsdag
gesloten
Woensdag t/m zondag

vanaf ca. 11.00 uur tot zolang het gezellig is ☺

Cafetaria / Eetcafé geopend:

Woensdag t/m zondag vanaf ca. 11.00 – 19.30 uur.

Uiteraard zijn andere openingstijden op afspraak ook mogelijk.
Tot ziens in Ons Huus!
Ben & Gina Kerkstra
Tel. 06 - 2728 4949 (Ps. Heeft u iets te vieren? Loop even binnen, dan kunnen we onder het genot van
een kopje koffie uw wensen en onze mogelijkheden bespreken.)
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Let op! De tegoedbon kan door leden van 50+ worden opgehaald
bij één van de bestuursleden van de OVBB.
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DEELNEMENDE DORPEN ZOMER IN GELDERLAND
Met welke dorpen/buurtschappen gaan we eigenlijk de concurrentie aan? Veel van hen zijn al voorgesteld
in de serie ‘Op weg naar Zomer in Gelderland’ welke iedere zondag te zien is bij de Omroep. Een aantal
uitzendingen moeten nog plaatsvinden. De uitzending waarin Beemte Broekland werd voorgesteld was te
zien op 22 april. Na heel wat uurtjes opnamewerk kunnen we niet anders zeggen dan dat onze buurtschap
op een mooie manier is neergezet. Kortom, we zijn zeer tevreden over het resultaat! Wil je deze uitzending nog eens terugkijken, dan kan dat via de link https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2309530/
Beemte-Broekland.
De overige dorpen/buurtschappen die dit jaar meedoen aan de serie Zomer in Gelderland zijn:
Miste
Meteren
Harskamp
Varssel
Beemte Broekland

6 augustus
7 augustus
8 augustus
9 augustus
10 augustus

Heerewaarden
Heteren
Vuren
Bekveld
Appeltern

13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus

Noordijk *)
Stokkum
Wezep *)
Zieuwent
Oosterhout

20 augustus
21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus

Na de laatste uitzending van 24 augustus weten we dus of Beemte Broekland zich voor een jaar lang de
Mooiste plaats van Gelderland mag noemen!

*) Noordijk en Wezep……. Met deze 2 plaatsen gaan we nader kennismaken. Hoe en waarom? Dat lees je
elders in deze Ratelaar.
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DE PARADE (DORPSOPTOCHT) BIJ ZOMER IN GELDERLAND
Het programma Zomer in Gelderland start met de parade, de dorpsoptocht dus. De voorbereidingen
hiervoor zijn in volle gang. De deelnemers zijn geïnformeerd over het hoe en wat. Echt geweldig om te
zien hoeveel medewerking we hebben gekregen. Zo’n beetje ‘alles wat Beemte Broekland lief is’ sluit
aan in de parade. Deze parade mag anderhalve minuut duren en doel is op een mooie, ludieke manier
het programma ‘in te wandelen’. We zijn benieuwd of het ons gaat lukken binnen die anderhalve minuut
alle deelnemers door de toegangspoort te krijgen. Als het onverhoopt toch te lang is…..?! Geen idee, het
is namelijk live tv hè?! ;-)
Onder aanvoering van Ben, Gerard en Toon gaan we in ieder geval de volgende deelnemers zien in de
parade:
Buurt Belangen Vereniging Beemte Broekland
Oranjevereniging Beemte Broekland
Dorpshuisvereniging “Ons Huus”

Sportvereniging DIO Beemte
Basisschool Beemte
Biljardvereniging
IJsvereniging Beemte Broekland
sv V en L De Vecht
Dick en Bea Singel
Breiclub
Old Timer Club Beemte Broekland

Midwinterhoorn blazers Beemte Broekland
Aktief groep “Ons Huus”
Rock Solid
Wagenbouwers buurt Kraaienjagersweg
Rondje Beemte
Wilhelminakerk
Wellicht sluiten nog meer verenigingen aan maar dat is op het moment van schrijven nog niet bekend.
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Wauw! Wat een mooie banner :-)

De dames van de Aktiefgroep Ons Huus, voorbereiding voor de parade en…..
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….. het resultaat ziet er veelbelovend uit

Spel Mexico Loco waar Mike zich voor in
het zweet mag werken :-)

De Karrier-Bantam van Jos Boerkamp

De Ratelaar - augustus 2018 - Pagina 38

STEMMEN OP BEEMTE BROEKLAND VOOR ZOMER IN GELDERLAND
Al wekenlang zijn we met z’n allen iedere zondag in de ban van ‘het stemmen op Beemte Broekland’ want
‘JOUW STEM TELT MEE’. Iedereen die Facebook heeft en lid is van onze pagina ‘Zomer in Gelderland
Beemte Broekland’ (@zomerinbeemtebroekland) kan er niet omheen. Daarnaast ‘spammen’ we al wekenlang onze contacten via de mobiele telefoon om iedereen er maar weer aan te herinneren dat ‘AL DIE
STEMMEN MEETELLEN’ om de felbegeerde titel voor een jaar lang in de wacht te slepen van de ‘Mooiste
plaats van Gelderland’.
Daarnaast tellen de stemmen ook heel hard mee op 10 augustus. Die hele dag kan er ook gestemd worden.
En hoe meer stemmen, ook op die dag!, hoe meer punten dus. Niet vergeten dus ook 10 augustus nog eenmaal op de stemknop te drukken! Ingrid en Marjan gaan met behulp van enkele jongeren die dag nog
enorm hun best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken om te stemmen.
Tot nu toe doen we het goed. We staan al een hele tijd op de eerste plek van alle deelnemende dorpen,
met de meeste stemmen dus. Maar….. we voelen de hete adem van de ‘concurrentie in de nek hijgen’, dus
nog even volhouden allemaal!
Hoe werkt de stem app ook al weer?
1. Download de app van Omroep Gelderland

2. Druk op het zonnetje in de app
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STEMMEN OP BEEMTE BROEKLAND VOOR ZOMER IN GELDERLAND
3. Druk op ‘druk hier en kies’ om je favoriete plaats te selecteren. BEEMTE BROEKLAND DUS :-)
4. Vul je telefoonnummer in en druk op de oranje ‘stem’ knop om op deze plaats te stemmen

5. GELUKT?! Een makkie dus en daarmee hebben we als Beemte Broekland weer een stem te pakken!
Want je weet: ‘JOUW STEM TELT (OOK/WEER) MEE!’

Facebookpagina’s
10 augustus zal de social media redacteur van Omroep Gelderland, verslag doen via
de eigen Facebookpagina van Zomer in Gelderland en die van Omroep Gelderland
zelf. Deze pagina is te bereiken via https://www.facebook.com/zomeringld/
Verder zullen wij onze eigen Facebookpagina proberen zo veel mogelijk te vullen, ook
al die dag. Voor degenen die hem nog niet ontdekt hebben, deze is te bereiken via
@zomerinbeemtebroekland
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