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Van de redactie 
 

Veel positieve reacties hebben we 
gekregen op het januarinummer. We 
hopen dat dit nummer ook weer in de 
smaak zal vallen. We hebben mooie 
verhalen ontvangen over verschillende 
activiteiten in de Beuseberg. 
 

Oudejaarsdag is een dag waarop veel 
vriendengroepen uit de Beuseberg bij 
elkaar komen om het oude jaar uit te 
knallen. Via Whatsapp-berichten worden 
mensen uitgenodigd te komen. Lees de 
belevenissen van de Brekyzers en 
Sloekies verderop in dit krantje.  
 

De eerste zondag van het nieuwe jaar 
wordt er fanatiek gefietst in de 
Beuseberg, dit jaar mocht Rens Jansen zijn nieuwe mountainbike uitproberen 
tijdens de Beemd- en Bergtoer. Dat het niet om een ‘gezellig’ fietstochtje gaat, 
bewijzen de foto’s.  
 

Nieuw in de Beuseberg is de ‘Beusberger Buurtwacht’. Wim van Coeverden 
geeft aan waar je je kunt aanmelden voor deze app. Via deze app zijn al 
verschillende berichten voorbij gekomen over ‘verdachte’ zaken in de 
Beuseberg.  
 

De seniorenclub kwam 4 middagen bij elkaar en er werd onder andere  
gesproken over veilig internetbankieren, ouderdomskwalen en gezond ouder 
worden. 
 

Een thema voor de carnaval was zo bedacht, toen de uitwerking nog... Met de 
inzet van veel vrijwilligers is het weer een prachtig geheel geworden. Door 
samenwerken en oefenen zijn er weer mooie typetjes neergezet door het 
Beuseberger Toneel. Lees de oproep van Ingrid, misschien kun je haar helpen. 
 

Tenslotte is het de organisatie van de dropping gelukt om 100 Beusebergers te 
droppen en ze ook weer heelhuids thuis te krijgen.  
 

Veel leesplezier, Jo&Jo. 
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Van de bestuurstafel 
 

Het eerste kwartaal van 2016 zit er alweer op, iedereen is weer volop buiten 
bezig en we verlangen naar de zon. Onze eerste bijeenkomst was de 
nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering bij de Poppe. 
Na het officiële gedeelte werden onze leden getest 
op hun kennis van de Beuseberg met ‘Raad het 
plaatje’. Leuke foto’s, maar waar was wat?? Mark 
Coster herkende de meeste plaatjes en werd de 
winnaar, hij won een dinerbon voor de Poppe. 
 

Nu we een AED hebben is het ook fijn als er mensen zijn die weten hoe we in 
geval van nood daarmee moeten omgaan. Binnenkort komt er een flyer met 
een uitnodiging om dat te oefenen.  
 

Een groot aantal Beusbergers zijn al aangesloten op de Buurtwacht-app. En 
dat geeft een gerust gevoel. 
 

Veel mensen zijn bezig geweest om samen weer een mooie carnavalswagen te 
bouwen. Resultaat de 4e plaats en de Publieksprijs; dat is twee keer ALAAF! 
 

Tijdens onze eerste bestuursvergadering kwam Jordy Vasters om over de site 
te spreken. We weten nu van elkaar wat we graag anders willen. 
 

Er is besloten om contact te zoeken met de andere buurtschappen om te 
kijken hoe zij omgaan met de regels en aanvragen voor feesten en paasvuren, 
misschien kunnen we van elkaar leren.  
 

De Rabobank is 20 januari op bezoek geweest bij de seniorenclub omdat ze 
graag uitleg wilden geven over veilig bankieren voor iedereen. Op 23 februari 
is geriater Ellen Elbrecht bij de seniorenclub geweest om over gezond ouder 
worden te vertellen. 
 

Op 19, 26 en 27 februari werd voor 3 volle zalen het blijspel ‘Een waterdicht 
idee’ opgevoerd door acteurs uit de Beuseberg. Via Facebook kwamen er 
mensen naar de Wippert om te zien hoe hier gespeeld werd. Het waren weer 
een paar gezellige avonden voor jong en oud. 
 

De voorjaarsfeestcommissie is al weer druk bezig met het plannen van het 
Vogelschieten op 28 mei en het Voorjaarsfeest op 17 en 18 juni 2016.  
Wij wensen u allen een fijn voorjaar. Het bestuur zal zijn best doen om hier 
zijn bijdrage aan te leveren. Namens het bestuur, Gerda Schoolen. 
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Knallend het jaar uit met de Brekyzers en Sloekies 
 

Op een zonovergoten oudejaarsdag was het  
’s middags weer een knallend festijn in de Beuseberg. 
Er wordt elk jaar op meerdere plaatsen carbid 
geschoten in de Beuseberg, zo ook naast Groteboers 
Watergang. Ieder jaar is het weer een traditie om er 
met twee vriendengroepen (de Brekyzers en de 
Sloekies) een gezellige middag van te maken waarbij 
iedereen welkom is.  

 

Dat iedereen welkom 
was, was dit jaar wel te 
merken. Speciaal 
vanuit Limburg 
kwamen er dit jaar 
mensen naar het land 
van Scheperboer om 
deze mooie traditie 
mee te maken. Daarbij 
konden zij niet ont-
komen aan hun eerste 
les carbidschieten, 
waarbij de trommel-
vliezen behoorlijk op 
de proef werden gesteld. Onder grote 
belangstelling van de aanwezige personen 
werden de elf kannonen afgeschoten. 
Onder luid gelach, applaus en een toast 
werden de Limburgers als helden onthaald. 
Daarna werd dit natuurlijk wel weer 
overbluft door onze eigen 
carbidschietspecialisten van de Brekyzers.  
 

Tijdens het carbidschieten was er overigens sprake van een duidelijke 
rolverdeling. De Brekyzers hielden zich met het schieten bezig terwijl de 
Sloekies een verwoede poging deden tot het drinken van heel veel bier. 
Hiermee werden ze overigens ook overbluft door de Brekyzers. Daarentegen 
hadden ze de catering wel goed voor elkaar. Hamburgers, kippenpoten en 
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frikandellen werden heerlijk bereid in de speciale openluchtkeuken van 
Jeroen. Dit viel overigens goed in de smaak bij de vele aanwezigen: onder 
andere de buren, ouders, familie en overige personen die ‘aan kwamen 
waaien’. Met al deze ingrediënten was het weer een knallend succes, dat 
volgend jaar natuurlijk weer wordt voortgezet. Mocht u volgend jaar in de 
gelegenheid zijn om ons te komen bezoeken: wees welkom! Een hapje en een 
drankje staan altijd klaar. 
 

Tot volgend Jaar! 
 

Namens het knalcomité, Jeroen Baltes en Jeroen Groteboer 
 

Beste leden van buurtvereniging Beuseberg 
 

De busreis voor dit jaar is gepland op donderdag 25 augustus. Het is de 

bedoeling dat u middels de bekende rode flyers eind juni een 

inschrijfformulier ontvangt. Als u mee wil gaan, dan kunt u dit kenbaar 

maken door het formulier volledig ingevuld in te leveren bij een van de 

organisatoren. Dit dient voor vrijdag 8 juli te gebeuren! U kunt uw 

deelname ook telefonisch aan de organisatie doorgeven. Dit is dus anders 

dan andere jaren. 
 

Diegene die in 2015 ook zijn meegegaan, maar geen lid van de 

buurtvereniging zijn, zullen deze info ook krijgen. Voor hen geldt hetzelfde 

als voor de leden. 
 

Indien u zich heeft opgegeven voor de busreis, zal in de week van  

18 – 22 juli een van de organisatoren bij u langs komen om het geld op te 

halen. De organisatie gaat ervan uit dat zij de kosten nog steeds op  

€ 60, 00 per persoon kunnen houden. Dit is inclusief het afsluitend diner bij 

de Poppe! 
 

Als er nog vragen zijn dan kunt u die altijd stellen aan een van de 

organisatoren. 
 

De organisatoren zijn: 

– Dina en Jan Florijn, Russendijk 4A, 7451 NZ Holten.  

Telefoon: 0548 – 54 78 95 

– José en Jan Remmelt Schoemaker, Beusebergerweg 64,  

7451 NE Holten. Telefoon: 0548 – 36 41 38 
 

Wij hopen op veel inschrijvers!! 
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Beemd- en Bergtoer 2016 
 

De eerste zondag van het jaar staat in Holten, en 
in de Beuseberg, in het teken van de jaarlijkse 
mountainbiketocht om Holten. De tocht kent  
3 afstanden, 35, 45 en 55 kilometer. De 45 en  
55 kilometer maken de lus door de Beuseberg/ 
Zuurberg en natuurlijk bij de familie Schutte door 
de schuur.  
 

Sinds enkele weken is Rens de trotse bezitter van 
een mountainbike en hij was na een paar oefen-
rondes klaar voor zijn eerste tocht. Op zondag  
3 januari samen met (oom) Dennis van Wieringen 
en (oom) Ruud ter Welle vertrokken we vanaf 
sporthal ‘t Mossink. Onder zeer natte omstandig-
heden begonnen we aan de 35 kilometer-route. Bewust niet door de 
Beuseberg omdat we graag de Holterberg wilden fietsen. Na een aantal 
kilometers werd de Holterberg bereikt en vlogen de eerste ‘drekkloet’n’ al 
door de lucht. Halverwege de route was er een controlepost en tevens een 
plek om wat te eten en te drinken.  
 

Gelukkig voor mij was Bloemendal Biketotaal uit Rijssen hier ook aanwezig 
voor technische ondersteuning. Ik had namelijk een lekke band en deze werd 
gelukkig vervangen. Na het oponthoud hebben we 
diverse modderpaden en modderklimmen 
getrotseerd en zijn we helemaal doorweekt en 
smerig thuis aangekomen. Een dikke pluim voor 
Rens die voor het eerst meer dan 30 kilometer 
heeft gefietst en dat onder zware omstandig-
heden. Volgend jaar toch maar het stuk door de 
Beuseberg erbij doen. 
 

Groeten Rens, Erwin, Dennis 
en Ruud. 
 

Joris Overmeen (foto links) en  
Dirk en Wim Jansen (foto 
rechts) fietsten wel het stuk 
door de Beuseberg. 
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Verslag nieuwjaarsreceptie 
 
1. Opening 
Anton Klein Twennaar opent de vergadering en heet de aanwezigen van 
harte welkom op deze jaarvergadering.  
 

“Het jaar 2015 ligt alweer achter ons. Een jaar met volop activiteiten door 
de buurtvereniging voor jong en oud. Graag wil ik iedereen bedanken die in 
een commissie of als vrijwilliger tijd, materieel of ruimte voor de buurt-
vereniging beschikbaar heeft gesteld. Deze mensen zorgen ervoor dat al 
onze activiteiten kunnen plaatsvinden.” 
 

Ter inleiding wil ik graag aangeven dat indien er mensen zijn die gedurende 
de vergadering vragen hebben, deze even te bewaren voor de rondvraag. 
 

Voor 2016 hebben wij als bestuur een aantal zaken als speerpunt staan.  
Een van die zaken is het verder uitwerken van het gebruik van het AED-
apparaat. Zoals misschien bekend hebben wij als buurtvereniging sinds kort 
ons eigen AED-apparaat ter beschikking, welke opgehangen is onder de 
terrasoverkapping bij het museum van ‘Broer, een leven lang Boer’ aan de 
Langstraat. Het AED-apparaat is gefinancierd door de gemeente Rijssen-
Holten uit het project Buurtbudget. De verwarmde kast waarin het AED-
apparaat hangt is gefinancierd door de MAC. Als bestuur zijn wij zeer 
erkentelijk voor de bijdragen van zowel de Gemeente Rijssen-Holten als de 
MAC. Er is sprake van een goede verbinding met de Beuseberg.  
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Als vervolg hierop gaan we nog op zoek naar vrijwilligers die het AED-
apparaat willen bedienen en/of slachtofferhulp gaan toepassen. Via flyer en 
website zullen wij een en ander verder invullen. 
 

Een tweede speerpunt wordt het opzetten van een buurtbeveiligingsapp. 
Wij hebben Wim van Coeverden bereid gevonden om als appbeheerder op 
te treden. Iedereen kan zich opgeven en tot de groep toetreden. Op het 
moment dat er zich verdachte situaties voordoen betreffende personen of 
voertuigen die zich verdacht gedragen kan dit op de buurtapp worden 
gemeld. We willen wel duidelijk aangeven dat alleen serieuze situaties 
worden gemeld. Dus geen laatste foto’s van de Teuniskalender of iets 
dergelijks. Zodoende weet iedereen dat als er een melding komt via de 
buurtapp onze aandacht gewenst is. Wij zijn hier door een aantal leden op 
gewezen om als buurt iets dergelijks op te zetten. Wij zijn zeer erkentelijk 
voor deze opmerking. Zo kunnen we zonder kosten en met weinig werk 
zorgen voor een verhoging van het veiligheidsgevoel in de buurt. Ook over 
dit onderwerp houden wij jullie op de hoogte via het Beusebergs 
Nieuwsblad en de Website/Facebook. 
 

De groep senioren heeft aan het bestuur doorgegeven dat ze graag nieuwe 
deelnemers tijdens de seniorenmiddagen verwelkomen. Dus bent u  
50+ en heeft u interesse om regelmatig een gezellige en informatieve 
middag te bezoeken dan verzoeken wij u om u aan te melden bij Gerda 
Schoolen. 
 

Daarnaast wil het bestuur in 2016 een begin maken met een doorkijk naar 
het jaar 2019, het jaar waarin onze vereniging haar 25-jarig jubileum zal 
vieren. Wij nodigen iedereen van harte uit om ideeën voor het jubileumjaar 
te delen met het bestuur. 
 

Wij als bestuur willen hierbij graag de makers van 
het boek ‘Beuseberg Bevrijd’ bedanken voor hun 
inzet. Gert van Eertjes voor het optekenen van de 
vele verhalen van onze buurtbewoners over hoe 
zij ieder op hun eigen wijze de bevrijding in 1945 
hebben meegemaakt. Daarnaast Agnes van 
Wieringen en Joyce Schutte voor het redactionele 

werk. De verkoop van dit mooie naslagwerk heeft ons in 2015 financieel 
gesterkt en is voor belangstellenden nog steeds te verkrijgen. 
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Op dit moment is de kaartverkoop gestart voor het toneel. Er zijn drie 
avonden; vrijdag 19, vrijdag 26 en zaterdag 27 februari. 
 

De bikkels van de boakebouwers zijn al begonnen met het paasvuurslepen. 
De eerste vracht met dennenbomen staat al op het land van de Kniepe aan 
de Russendijk. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar met de 
vele vrijwilligers weer een mooi, maar vooral gezellig paasvuur krijgen. 
 

De voorbereidingen voor het Voorjaarsfeest zijn ook al in volle gang.  
 

2 Jaarverslag 2015 
Agnes van Wieringen geeft een verslag van de activiteiten van het 
afgelopen jaar. 
– In januari startte het nieuwe biljartseizoen. Dit eindigde op 2 juni met als 

winnaar Jan Haan.  
– De seniorenclub kwam dit jaar zeven keer bij elkaar voor de volgende 

activiteiten: 
 Mark Oude Luttikhuis van het tijdschrift Noaber kwam langs  

(5 februari). 
 De heer Arie Hofstede kwam humoristische verhalen vertellen in het 

Nedersaksische dialect (11 maart). 
 Gerrit en Thea Lueks uit Lochem traden op met verhalen en liedjes in 

het Achterhoeks (16 april). 
 Een rondleiding in het oorlogsmuseum in Nijverdal (15 september). 
 Lenie Polak kwam op bezoek, zij zat in de Tweede Wereldoorlog in 

Auschwitz (13 oktober).  
 Officier van Justitie Peter de Jong kwam vertellen over zijn werk bij 

het Openbaar Ministerie (11 november). 
 Henk Meuleman en Anita Vrielink kwamen liedjes zingen. 

– Op 11 januari was het tijd voor de jaarvergadering en de nieuwjaars-
receptie. Hier nam Anja Bruijn afscheid van het bestuur. Zij werd 
opgevolgd door Miny Stoevenbelt. Bertha Paalman nam afscheid van het 
werk voor de website, zij werd opgevolgd door Jordy Vasters. De middag 
werd ingevuld door Ingrid, Gerrianne en Jochem met een verhalenbingo. 

– Op 14 februari waren de Beusebergers weer te vinden in de jaarlijkse 
carnavalsoptocht. Dit jaar zorgde een kleurrijke Legowagen met een 
grote loopgroep voor een 4e plaats. 

– Het toneel vond dit jaar ook weer plaats en wel op 26 februari, 6 en  
7 maart. Elke avond was weer strak uitverkocht en erg gezellig.  
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– De dropping op 27 maart was een succes. Er deden maar liefst  
72 personen aan mee! 

– Op 5 april en 6 april was het weer Pasen. Het paasvuur werd beloond 
met de schoonheidsprijs en de derde prijs. 

– Op 2 mei werd het boekje ‘Beuseberg Bevrijd’ uitgereikt bij het museum 
van Broer. De opbrengsten van het boekje komen ten gunste van de 
buurtvereniging. 

– Op 30 mei was er vogelschieten in de wei bij de familie Ulfman. Bram en 
Maud Aanstoot wonnen het pijl- en boogschieten. Na het 343ste schot 
werd Koen Paalman de nieuwe schutterskoning. 

– Op 25 mei, tweede pinksterdag was er een mooie fietstocht 
georganiseerd. Er deden 57 sportieve deelnemers mee. 

– Vrijdag 12 juni was het vistijd, maar de vissen lieten zich nauwelijks zien. 
Alleen bij Rens Buschers, die er maar liefst één ving. Er werd bij de 
jachthut van Gerda Wibbelink genoten van de derde helft. 

– Op 18 juni was de tent vol met publiek voor de revue met als afsluiter 
BVTV en FF Dimmen. Op zaterdag 19 juni spetterende optredens bij 
Beuseberg Got Talent, daarna de Vaute Partie en optredens van Ruben 
en Ilse van Kroepin.  

– Zaterdag 27 juni is opnieuw de jaarlijkse oud-ijzeractie gehouden met 
een mooie opbrengst voor de vereniging.  

– Donderdag 20 augustus was de jaarlijkse busreis, de bus was goed 
gevuld! Dit jaar ging de reis naar Nieuwveen naar een paardenmelkerij. 
Via Haarzuilen ging de reis naar Leerdam om over de Linge te varen. De 
afsluiter was natuurlijk smakelijk bij de Poppe. 

– Zaterdag 19 september is het zaalvoetbal weer begonnen bij ’t Mossink. 
– Zaterdag 26 september was de kinderspelmiddag voor de jeugd van 4 tot 

en met 8 jaar. Het was een gezellige middag bij Dondertman met mooi 
weer en veel activiteiten.  

– Op 5 november zijn er 4 ploegen schutters afgereisd naar Dijkerhoek, om 
te strijden voor de Zaagmolentrofee. De beker ging niet mee naar de 
Beuseberg.  

– Zaterdag 14 november was de kinderspeelavond voor de jeugd van  
8 tot 12 jaar. 24 kinderen hadden een mooie avond bij de Sterrenwacht 
in Nijverdal. 

– Sinterklaas kwam met zijn Pieten de kinderen (en ouders) op  
28 november bezoeken, een gezellig feest bij de Kniepe in de kantine.  
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– EHBO en AED: de buurt is ook weer een stukje veiliger: Er is een EHBO-
koffer, die gebruikt kan worden bij de activiteiten en, zoals genoemd 
door Anton, een AED-apparaat. 

 

3 Verslag penningmeester door Ab Hofenk 
Ap Hofenk doet verslag van het afgelopen jaar, dit wordt ook uitgedeeld. 
 

4 Verslag Kascommissie 
Marius Steunenberg en Bart van Ingen Schenau verklaren dat de 
penningmeester zijn werk goed heeft gedaan. 
 

5 Wisseling Kascommissie: 
Bart gaat nog een jaar de boeken controleren. Marius Steunenberg treedt af 
en Han Bruijn stelt zich kandidaat als vervanger. 
 

6 Begroting 2016 door penningmeester Ab Hofenk 
De penningmeester legt uit hoe de begroting voor het komende jaar 
eruitziet. Er wordt ook aangekondigd dat de muntprijs per eerstvolgende 
activiteit wordt verhoogd naar € 2,00 per munt. 
 

7 Bestuurswisseling: 
Het bestuur wil graag van de gelegenheid gebruikmaken om tijdens deze 
jaarvergadering José Haan en José Schoemaker te bedanken voor het 
redactionele werk aan ons Beuseberger Nieuwsblad. Ik nodig beide dames 
van harte uit om even naar voren te komen. 
 

José en José, wij als bestuur willen jullie graag bij deze heel hartelijk 
bedanken voor de periode waarin jullie ons Beuseberger Nieuwsblad 
hebben willen verzorgen. Ruim 16 jaar geleden hebben jullie gezamenlijk 
het idee opgepakt om een nieuwsblad te verzorgen voor onze verenging. 
Een keer per kwartaal een blad met nieuws van onze verenging aangevuld 
met avonturen of dingen die onze leden bezighouden. Wij als bestuur 
spreken onze waardering uit over de manier waarop het jullie altijd met 
veel plezier is gelukt om het Beuseberger Nieuwsblad vol te krijgen. We 
weten ook dat het niet altijd vanzelf ging. Er is altijd wel iemand die niet op 
tijd zijn of haar bijdrage aanlevert of in een kats verkeerd format en 
lettertype. Maar na 16 jaar is jullie Beuseberger Nieuwsblad volwassen 
geworden en hebben jullie besloten om het stokje over te dragen aan 
Jolanda Bronsvoort en Jolande Klein Teeselink. Door jullie, José en José is 
het Beuseberger Nieuwsblad gedurende 16 jaar volwassen geworden en is 
het een niet meer weg te denken blad waar door ons als bestuur en de 
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diverse commissies dankbaar gebruik van wordt gemaakt om al onze 
informatie te delen met onze leden. José en José namens het bestuur 
hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
 

Willen wij daarnaast Jolanda Bronsvoort en Jolande Klein Teeselink 
bedanken voor het overnemen van de redactie van het Beuseberger 
Nieuwsblad en hen veel redactioneel plezier toewensen. 
 

8 Rondvraag 
– José Schoemaker vraagt of de contributie niet bijvoorbeeld met € 5,00 

omhoog kan? Anton geeft aan dat hier in het bestuur over is gesproken. 
Er is gekozen voor een verhoging van de muntprijs, dan komt er ook 
extra geld binnen van ‘buiten’ de vereniging.  
Gedurende het komende jaar kan er misschien nog gekozen worden 
voor een verhoging van de contributie per 2017. 

– Gert van Eertjes vraagt of er misschien een Kerstreis georganiseerd kan 
worden naar een van de kerstmarkten. Anton geeft aan dat dit idee 
meegenomen wordt. 

– Gert van Eertjes vertelt dat, naar aanleiding van de verhalen in het 
boekje Beuseberg Bevrijd, vanuit de bevolking de vraag kwam, of er ‘iets’ 
gedaan kan worden, een herdenkingsmonument of iets dergelijks. Er is 
bij de gemeente een potje gevonden en op 7 april wordt er een officieel 
gedenkteken onthuld. Verder informatie volgt.  

– Erwin Jansen geeft aan dat er op dinsdag- en donderdagavond geklust 
wordt aan de carnavalswagen. Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij 
Harry, Bert of Erwin.  

– Corry Bark geeft aan dat de datum van de fietstocht op tweede 
pinksterdag niet goed op de site en in het boekje staat. Dit wordt 
aangepast. 

– EvertJan Lubbers geeft aan dat er in verband met de uitbreiding van de 
A1 volgende week een informatieavond in het Rheims in Enter is.  

– Gerda Wibbelink vraagt hoe het zit met de onderhoudskosten van de 
AED? Anton geeft aan dat het onderhoud meegaat in de ronde van de 
gemeente.  

– Henk Pekkeriet roept de aanwezigen op om mee te doen met de aanleg 
van glasvezel. Anton vraagt om in ieder geval het formulier terug te 
sturen, wat je antwoord ook is. 

– Bert Groteboer vraagt (naar aanleiding van de glasvezel) of het zinvol is 
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om regulier te overleggen met andere besturen van de andere 
buurtschappen. Anton juicht dit toe.  

– Erwin Jansen oppert om advertenties te plaatsen in het Beuseberger 
Nieuwsblad. Anton wil liever kijken of er bespaard kan worden op 
drukwerkkosten.  

 

9 Sluiting 
Ik wil iedereen bedanken voor de komst en de inbreng tijdens de 
vergadering en verklaar hierbij deze vergadering tot gesloten en wens 
iedereen een prettige voortzetting van de middag met het Beuseberger 
‘Raad je mijn Plaatje’. 

Beuseberger Buurtwacht  
 

Beste buurtbewoners, 
 

Nieuwe in onze buurtschap is de 
‘Beuseberger Buurtwacht’. De WhatsApp 
Buurtwacht is al een tijdje actief in onze 
buurt. De opzet van deze Buurtwacht is al een 
bekend fenomeen in diverse gemeentes. Ook 
wij als buurtschap hebben nu een Buurtwacht 
groepsapp. 
 

In oktober waren wij voor de ‘Samenloop voor Hoop’ met een aantal 
buurtbewoners van de Schuppertsweg, Langstraat en Beusebergerweg bij 
elkaar. Het idee was om voor onze straten een Buurtwacht-app op te zetten 
om samen een oogje in het zeil te houden. Wij hadden binnen korte tijd al snel 
een flink aantal deelnemers van deze straten in deze groeps-app. 
 

Het bestuur van de buurtvereniging benaderde ons met de vraag om de 
WhatsAppgroep uit te breiden voor de gehele Beuseberg. Vanaf dat moment 
kwamen er in no time al veel buurtbewoners bij. Gezien de animo van het 
aantal deelnemers, kunnen wij de Beuseberger Buurtpreventie-app nu al als 
een succes zien. 
 

De wijkagent is een van de deelnemers, zo kan de politie meekijken bij wat er 
speelt in onze buurt. Ook zijn wij aangesloten bij WhatsApp Holten (beheer 
groep). Deze appgroep is een beheergroep van alle buurtpreventies in de 
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gemeente Rijssen-Holten. Tom Boersma is hiervan de beheerder en is ook lid 
van onze WhatsAppgroep. Alle meldingen in onze app worden gedeeld in de 
WhatsApp Holten zodat alle WhatsAppgroepen direct op de hoogte zijn van 
wat er gaande is in andere buurten. Ook wordt er in de meeste buurten via 
een bord aangegeven dat er een WhatsApp Buurtpreventie actief is. Inmiddels 
zijn er ook borden besteld voor de invalswegen van de Beuseberg met als 
opschrift: ‘Attentie WhatsApp Buurtpreventie’. 
 

Er zijn wel spelregels afgesproken voor buurt WhatsAppgroepen. Op de site 
van de gemeente Rijssen-Holten staan deze vermeld. Het voornaamste is dat 
er alleen zinvolle meldingen en korte reacties geplaatst worden. Ook geeft de 
politie aan dat tips over allerlei zaken en verdachte omstandigheden zeker 
gemeld moeten worden. De kleinste aanwijzingen kunnen van grote waarde 
zijn in het geval van verdachte zaken en/of omstandigheden. 
 

Wie nog geen lid is van de Beuseberger Buurwacht kan zich direct aanmelden 
bij onze buurtapp door een bericht te sturen naar groepsbeheerder Wim van 
Coeverden, nummer 06 50 97 70 17. 
 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Beuseberger Buurtwacht, Wim van Coeverden 

De seniorenclub 

Woensdag 16 december 2015 – Optreden muziekduo 

Op de laatste bijeenkomst van de senioren van 
buurtvereniging Beuseberg hadden we het duo 
Henk Meuleman en Anita Vrielink te gast. Ze 
vormen al 20 jaar een duo en zingen vooral 
liedjes in het Achterhoeks dialect en Hollandse 
meezingers. Anita begeleidt het duo hierbij op 
de gitaar en Henk praat de liedjes aan elkaar 
met kleine, grappige verhaaltjes. 
 

Deze middag waren enkele van de mannelijke 
leden afwezig omdat ze op jacht waren. Het 
was weer een gezellige middag, waar nog even werd nagepraat met een 
drankje, kniepertjes en een hapje. 
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Woensdag 20 januari 2016 – Rabo-adviseurs en ViaVie 

Op de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 
waren de dames Jeannet van der Aa en  
Erna Oudehinken van de Rabobank aanwezig 
om ons wegwijs te maken over de mogelijk-
heden en valkuilen van het hedendaagse 
bankieren. De dames zijn mobiele adviseurs, ze 
komen na een afspraak gratis bij je thuis om 
voorlichting te geven over elektronisch 
bankieren. Ook gaan ze naar scholen om 
voorlichting te geven en te waarschuwen voor 
phishing of babbeltrucs. Ze hadden een klein 
gebakje meegebracht voor bij de koffie of thee. 
 

Na het verhaal van de Rabo-adviseurs was het 
de beurt aan de dames Inge Scharrenberg en 
Ans Deterd van Via Vie. Via Vie bemiddelt in 
vluchtelingenwerk, peuterspeelzaal, 
gastouderbureau, servicepunt vrijwilligers, 
ouderenwerk en ouderenbegeleidingsdienst 

zoals boodschappendienst en thuisadministratie en ook het wijk- en 
buurtwerk. Onder het wijk- en buurtwerk valt ook het buurtbudget. Uit dit 
budget heeft Broer Pekkeriet een bijdrage ontvangen voor een koffieautomaat 
en de buurtvereniging het AED-apparaat. Activiteiten worden 1x per 2 weken 
in het Rijssens Nieuwsblad op de Noaberpagina geplaatst. 
 

De vier dames werden door Gerda Wibbelink bedankt voor alle informatie en 
kregen hiervoor een kleine attentie. 

Dinsdag 23 februari 2016 – Ouderdomskwalen en ouder worden 

Deze middag kwam Ellen Elbrecht van het Deventer Ziekenhuis ons iets 
vertellen over ouderdomskwalen en het ouder worden. 
 

Samen met vier vakgenoten vormt Ellen het geriaterteam in Deventer. Zij 
beoordelen de patiënt die meestal met een huisgenoot of begeleider bij hen 
komt na verwijzing door de huisarts. Het gaat dan vaak om mensen waarbij 
enkele belangrijke functies van het lichaam uitvallen, waardoor beperkingen 
ontstaan zoals vallen zonder aanwijsbare reden. 
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De geriaters vragen de mensen bij de intake het hemd 
van het lijf, want ze willen graag alles over ze weten 
zoals wat men dagelijks doet en kan en hoe de 
thuissituatie is en zo meer. Zo nodig worden er ook 
andere specialisten zoals de fysiotherapeut of 
neuroloog bijgehaald om de patiënt te beoordelen. 
Naar aanleiding van deze anamnese wordt eventueel 
een behandelplan opgesteld. 
 

Ellen vertelde ons dat het goed was om te blijven 
bewegen en niet achter de geraniums te gaan zitten, 

ook als het allemaal iets minder goed gaat. Na afloop heeft Gerda Ellen vrien-
delijk bedankt voor de leerzame middag en hebben we nog gezellig nagepraat. 

Donderdag 17 maart 2016 – Historische Vereniging ‘Oud Noordijk’  

Vanmiddag waren er vijf dames van de Historische Vereniging ‘Oud Noordijk’ 
aanwezig om ons te vertellen over ‘slachtvisite’ van vrogger. Vier dames waren 
in klederdracht met knipmuts, de voorzitter van de vereniging praatte de 
onderwerpen aan elkaar.  
 

Twee dames vertelden op hilarische wijze hoe 
het ging als er een varken geslacht werd. Dan 
kwamen de buren om het varken te bekijken; 
het zogenaamde ‘vetpriezen’. Ook het maken 
van bloodkooke, worst en schraampkes en 
nog veel meer kwam voorbij. Ook was er een 
filmpresentatie van het slachten. Onder-
tussen kwamen de andere dames 
verschillende keren langs met bloedworst, 
bakleverworst, zure zult, nagelholt en droge 
worst. Tenslotte kregen we een glaasje 
Boerenjongens of Boerenmeisjes. 
 

Hierna werd Broer in het zonnetje gezet en 
gefeliciteerd met zijn vijfenzeventigste 
verjaardag. Het was een gezellige middag 
waar veel werd gelachen. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen. 
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Carnaval 2016 – De Beuseberg bakt er niks van 
 

Zaterdag 6 februari was het weer zover, de jaarlijkse carnavalsoptocht door 
Holten. We hadden dit jaar maar een korte voorbereidingstijd, vijf weken om 
een wagen te bouwen en de kleding te organiseren. Met een grote groep 
vrijwilligers is er in de korte voorbereidingstijd enorm veel werk verzet. 
Ondanks alle hulp werd het allemaal nog heel spannend om alles op tijd af te 
krijgen, uiteindelijk was de avond voor de optocht echt alles klaar. Het feest 
kon beginnen… 
 

 
 
Gelukkig was het prachtig weer, vlak voor de optocht hebben we nog even 
geoefend met z’n allen (bijna 60 personen deden mee) en toen ging het los, de 
sfeer zat er gelijk goed in. We hadden een grote groep kleurrijke bakkers van 
alle leeftijden en een fantastische wagen met een doorgedraaide kok, drie 
dames in een cupcakekostuum en de allerkleinsten als appeltjes en aardbeien 
verkleed in de taart. Het was al met al een prachtig geheel! Dit jaar hadden we 
voor het eerst een act bedacht waarbij we uiteindelijk allemaal tegelijk 
omhoog sprongen en confetti strooiden, een prachtig gezicht met als resultaat 
een foto op de voorpagina van de krant. Geweldig, wat een feest en met als 
resultaat: De Publieksprijs! en een 4e plaats in de categorie Grote wagens! 
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Lovende woorden in de kranten en vele prachtige foto’s op social media. Het 
was onze buurtvereniging Beuseberg die dit jaar de show stal! Een beter 
resultaat hadden we ons niet kunnen wensen! Dank aan iedereen die dit jaar 
een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook. Dit hebben we toch maar 
mooi weer bereikt met ons allen en daar zijn wij trots op! 
 

Hierbij nog een citaat uit de Tubantia, voor de mensen die de optocht niet 
gezien hebben: “Vooral buurtvereniging Beuseberg maakte er een vrolijk 
feestje van. Met een knipoog naar het tv-programma “Heel Holland Bakt” 
voert de wagen de tekst ‘Beuseberg bakt er niks van’. Het publiek denkt er 
anders over en is onder de indruk van het smakelijke tafereel: een zoet 
versierde wagen met daarop een grote taart, een Zweedse kok à la 
Muppetshow samen met zijn keukenhulpen en vooroplopend de keuken-
brigade. Gekleed in geruite broeken, witte jasjes, rode schorten en een grote 
koksmuts op, geven de Beusebergers af en toe een korte voorstelling weg. Al 
hurkend op de grond, wachtend op het hoogtepunt van de opzwepende 
muziek, zwaaiend met hun pollepels en uiteindelijk springend en confetti 
gooiend de lucht in danst de club verder...” 
 

 
 

Alaaf! en hopelijk tot volgend jaar… Een trots lid van de carnavalscommissie 
 

Carnaval vieren als ‘cupcake’ 
 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ons gevraagd mee te doen met de 
carnavalsoptocht. Daar stond ik even van te kijken; “carnaval is voor jong 
volk”, zei ik. “Ja, dat klopt maar we hebben een paar oude taarten nodig“.  
Nou vooruit dan maar, “maar ik ga niet lopen, alleen op de kar: ben tenslotte 
een oude taart”. Cupcake nummer 2 zei: “ik ga niet lopen in zo’n dun kort 
rokje, dan krijg ik blaasontsteking”; “Dan ga je maar op de wagen mooi in een 
dikke rok”. 
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Er kwamen geweldige mailtjes voorbij, duidelijk, gestructureerd en 
overzichtelijk, alle van de organisatie: 
 Wie kan helpen met bouwen? 
 Een oproep voor het naaien van de kleding, Gerda was daar ook van de 

partij. Bij Ina in het atelier was het gezellig druk, de dames hadden alles 
keurig geknipt en zo konden de broeken en rokken in elkaar gezet worden, 
er moesten ook rode schortjes en sjaaltjes genaaid worden. 

 Het lied, dat we konden instuderen, zodat we dat als groep konden 
uitvoeren, met een supervrolijke melodie.  

 Tenslotte een mailtje hoe laat we werden verwacht om geschminkt te 
worden.  

 

Op de dag zelf werd het ons bij het 
schminken duidelijk dat wij samen waren 
ingedeeld als ‘de Cupcake Dames’.  
 

In de werkplaats bij loonbedrijf 
Markvoort was het gezellig met een 
komen en gaan van bakker(tjes), 
aardbeien, peertjes en appeltjes. 
Geweldig om te zien. Er heerste een 
gezellige en opgewonden stemming. 
Toen was het onze beurt. Grote roze 
wimpers, grote rode lippen en een roze 
pruik, wij waren vrijwel onherkenbaar. De 
dames van de schmink hebben veel 

handigheid en kennis van het schminken, zij hadden het prima voor elkaar en 
waren ook erg tevreden met het resultaat. Eigenlijk voelde ik mij erg bekeken.  
 

Vervolgens naar de carnavalswagen in het dorp. Daar stonden onze cups op 
ons te wachten, rokje van schuim met een rood hes erover. Oh wat voelde je 
je een ‘zot’, ‘hoe ouder hoe gekker‘, dacht ik nog. Maar dan onderweg, zingen, 
springen, dansen, met de pollepels zwaaien, het was echt heel leuk. De groep 
voor de wagen was een en al saamhorigheid, we deden wat we moesten doen; 
opspringen, dansen, roeien en zingen. Het zag er fantastisch uit! Er waren ook 
2 koks op de wagen, nou ja; ‘op en af’ de wagen. Het was daarom ook heel 
druk in de ‘keuken’, regelmatig ‘de vlam in de pan’, de pannenkoeken vlogen 
in het rond, de koks renden op en af de wagen en gingen rond met cupcakes 
en nog meer lekkers voor het publiek wat voor grote hilariteit zorgde.  
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Wat ook leuk en opvallend was dat veel mensen in het publiek meezongen, 
dansten en deinden. Of men keek heel gespannen naar de groep, voor de 
wagen, dan gingen de armen mee de lucht in als iedereen opsprong. Dat was 
zo gaaf om te zien! De koksgenoten, de peertjes en de aardbeitjes swingend 
en zingend bovenin de taart, maar ze hadden hele koude handjes. Geen van de 
kids die klaagde. Het was super gezellig, we hebben veel plezier gehad en erg 
genoten van het gehele samenspel.  
 

Wij vonden het geweldig om te zien hoe we met elkaar zo’n prachtige groep 
met wagen, als buurtvereniging hebben neergezet! De Cupcake Dames 
 

OPROEP!! 
 

 
 

Heeft u ook zo genoten van de toneelavonden in de Beuseberg?  

Niet alleen van het spel, heeft u gezien hoe prachtig  

wij geschminkt waren? 
 

De Beuseberg heeft een eigen groep schminkers: 

Marieke Steunenberg, Manda Hofenk, Ria Sluiter, 

 Irma Groteboer, Corrie Bark en Lisette Stoevenbelt. 

Zes dames die vol enthousiasme een cursus hebben gevolgd. 

Met resultaat!  
 

Ondertussen zijn zij in het bezit van een schminktafel  

met spiegels en verlichting en schminkmaterialen.  

Wat de dames echter nog missen zijn pruiken.  
 

Wie heeft er een pruik in de kast liggen die niet  

meer gebruikt wordt en wil deze schenken  

aan de schminkgroep van de Beuseberg? 
 

Bij voorkeur pruiken die of van echt haar gemaakt zijn of hier op lijken.  

Je mag hem brengen naar Corrie Bark of Lisette Stoevenbelt. 
 

Dankjewel! Ingrid Wibbelink 
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Toneel 2016 – Een waterdicht idee 
 
Eind september zijn we bij de Wippert begonnen met oefenen van het stuk 
‘Een waterdicht idee’. Een mooi toneelstuk waar weer verschillende typetjes 
de revue passeerden. Na vele avonden door weer en wind, aan (en voor  
enkelen soms achter) de bar, kwamen we dan toch richting 19 februari -  
De première! 
 

 
 

Zondagavond de 14e nog een laatste repetitie, twee van ons zijn toen al 
geschminkt zodat onze nieuwe grimegroep tijdens de eerste uitvoering niet 
voor verrassingen kwam te staan. Woensdagavond, de generale ging best wel 
goed (dit kwam waarschijnlijk door de overheerlijke vogelnestjes van Ellen). 
 

Vrijdagmiddag, de zenuwen beginnen te komen…, half zes op de fiets richting 
de Wippert waar op dat moment de grime al is begonnen de eerste twee 
toneelspelers te schminken. Daar aangekomen snel de toneelkleding aan en 
hup de make-up in. Tegen 19.00 uur als het bestuur net gearriveerd is, moet 
het doek al dicht, want de eerste bezoekers melden zich al. Dan maar het 
boekje erbij en de tekst nog één keer doorlezen, een beetje ouwehoeren en 
stiekem tussen het gordijn door kijken naar wie er allemaal in de zaal zit, dit 
alles om de zenuwen in bedwang te houden...  
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Om vijf voor acht komt de regisseur het podium op om de boel op scherp te 
zetten en zijn we er helemaal klaar voor. De voorzitter doet zijn woordje en 
het doek gaat open en ineens zijn de zenuwen weg en gaan we ervoor. Het 
loopt op rolletjes en de souffleur hoeft weinig te doen. 
 

Tegen half twaalf is het afgelopen en gaan we met de groep nog even (lees 
lang) nazitten en natuurlijk even een kuikenschnitzel eten. Vrijdag 26 en 
zaterdag 27 februari hebben we dit nog eens dunnetjes overgedaan. 
Allemaal bedankt voor de komst en tot volgend jaar. 
 

Marius Steunenberg 

Ik geef de pen door aan... 
 
Gerda Buschers heeft de pen doorgegeven aan… Dominique Jacquet. 
 

 Wil je jezelf voorstellen? 
 Ik ben Dominique Jacquet, 26 jaar oud en getrouwd met Romain Jacquet, 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling? 
 We zijn in verwachting van ons eerste kindje. Ik ben 25 februari uit-

gerekend. Noot van de redactie: Inmiddels is dochter Anaëlle precies op de 
uitgerekende dag geboren. Van harte gefeliciteerd Dominique en Romain. 

 

 Waar en wanneer ben je geboren?  
 Ik ben geboren aan de Langstraat 26 op 1 december 1989. 
 

 Waar woon je nu? 
 We hebben ruim 1,5 jaar geleden de mogelijkheid gekregen om mijn 

ouderlijk huis te kopen van mijn ouders waar we erg blij mee zijn! 
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?  
 Op dit moment werk ik in Raalte bij Pan Oston op de financiële 

administratie. Ik werk hier nu alweer vier jaar met veel plezier. Ik werk nog 
tot eind januari en dan heb ik zwangerschapsverlof. Na mijn verlof ga ik 
weer lekker aan het werk, is de verwachting 

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?  
 Ik vind het leuk om samen langzaamaan ons huis naar onze zin te maken en 

hiervoor spulletjes te kopen. 
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 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 Mijn favoriete tv-programma is Expeditie Robinson. Hier ga ik echt voor 

zitten. Verder vind ik programma’s zoals NCIS en Grey’s Anatomy leuk om 
te kijken. Radio maakt me niet zoveel uit, ik switch altijd tussen meerdere 
zenders voor het leukste liedje. 

 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Onze laatste vakantie was uiteraard naar Frankrijk om Romains familie te 

bezoeken. De leuke reizen die ik eerder maakte zitten er niet echt meer in. 
Romains familie woont in de Drôme waar het ook goed vertoeven is in de 
zomer. 

 

 Heb je (huis)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 We hebben een teckel, Tender. Een echte teckel die precies doet waar zij 

zin in heeft. Romain wil graag kippen, dus die zullen er ook nog wel komen. 
 

 Waar ben je trots op? 
 Ik ben trots op Romain omdat hij zich prima weet te redden in Nederland. 
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Ik zou nog heel graag een keer willen zwemmen met walvishaaien of 

walvissen in het wild willen spotten. 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Ik vind het erg prettig wonen in de Beuseberg. Jong en oud iedereen 

samen, tradities worden in stand gehouden en de omgeving is ook mooi 
om in te wonen. 

 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
 Nee nog niet, misschien in de toekomst. 
 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Geen tips, ga vooral zo door! 
 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 De revue is voor mij het hoogtepunt van het jaar. Ik mag hier erg graag naar 

toe gaan omdat het altijd erg gezellig is. 
 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Ik wil het A1-comité succes wensen! 
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven? 
 Aan Nick Jongbloed. 
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Dropping 2016 
 

Vrijdag 11 maart werd de jaarlijkse dropping georganiseerd door Mannes, 
Angelique, Tonny, Ina, Henk en Angelique. Startpunt was bij de familie 
Kolkman aan de Fliermatenweg. De groepsindeling was bekend en de eerste 
bus vertrok om 19.00 uur, de tweede om 19.30 uur richting..., jawel de 
Veldhoek (tussen Ruurlo en Zelhem). 
 

Routebeschrijving en vragen mee 
voor een wandeling van ongeveer  
4,5 km door het bos met uitstekend 
weer. Natuurlijk was er ook een stop 
onderweg voor een drankje en hapje 
verzorgd door Wim en Bertha (Hitje) 
en Henk en Ingrid (Mokko). 
 

Het eindpunt was Eetcafé de 
Veldhoek waar iedereen werd 
voorzien van patat, kroketten,  
frikandellen, broodjes en de nodige 
drankjes. Het was er lekker warm 
binnen met als resultaat dat de 
jongste deelneemster aan tafel in 
slaap viel.  
 

De verloting was voor sommige 
Beusebergers wederom een groot 
succes en deze gingen dan ook weer 
naar huis met vele prijzen.  
 

Een zeer geslaagde avond met een hoge 
deelname van ongeveer 100 personen, 
(jongste 7 jaar, oudste 58 jaar), compli-
menten aan de organisatie! Volgend 
jaar zal de dropping georganiseerd 
worden door: Gerda en Frans Buschers, 
Henk en Henriëtte Beldman, Gerrit 
Groteboer en Jan Coster. 
 

Gerdi Lenderink 
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Traditie Eier kuuln 
 

Het is zondag 20 maart en ik kijk naar buiten, maar de lente is nog niet in zicht. 
Het is twee uur en het gaat steeds harder regenen, de eieren zijn gekookt en ik 
stuur even een appje naar de familie Haan. Freddy gaat de tent ophalen en zal 
die opzetten in Huuskes koele, dan kunnen we tenminste droog zitten. Het is 
drie uur en we komen aan in Huuskes koele, de tent staat en de eersten zijn 
gearriveerd. Net als voorgaande jaren zal de tafel naarmate er meer neven, 
nichten, ooms en tantes arriveren, voller raken met kaas, droge worst, gevulde 
eieren, wraps, en natuurlijk paaseieren. De traditie van de familie Brookalb, 
eier kuuln in Huuskes koele is weer een feit. 
 

Deze traditie duurt al zo’n  
45 jaar. Op Palmzondag 
kwamen we bij elkaar. Onze 
moeders hadden een netje 
gehaakt dat werd gevuld met 
een sinaasappel, gekookte 
eieren en chocolade-eieren. 
Vanaf de bult mochten we 
eieren of sinaasappels naar 
beneden rollen. Dit alles 
onder het toeziend oog van 
onze ouders die onder het 
genot van een drankje en een 

hapje genoten. Naarmate de middag vorderde werden de verhalen steeds 
sterker, werd er een kaartje gelegd en ome Jan vertelde dat zijn zwager met 
zijn Mercedes over de crossbaan reed.   

 

Anno 2016 komen wij nog op 
Palmzondag naar de koele om 
samen met onze kinderen 
eieren te kuuln. Een enkele 
fanatiekeling heeft nog een 
netje voor haar kinderen 
gehaakt en gevuld met 
sinaasappel en eieren. De 
ander brengt het mee in de 
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boodschappentas. Maar ook onze kinderen rollen onder het toeziend oog van 
ons en onder het genot van een tafel vol hapjes en drankjes, de eieren en 
sinaasappels naar beneden. Af en toe vliegt er een ei door de lucht en wordt 
het achternichtje vol op het hoofd geraakt, de jongens crossen op hun fiets 
van de berg of de kleine Haantjes rollen door het zand.   
 

 
 

Ondanks het slechte weer was de opkomst dit jaar weer groot en hadden we 
weer een gezellige middag met de familie Brookalb. 
 

Jantina Scheperboer 
 
 

 

Fietstocht tweede pinksterdag 2016 
 

In het vorige nummer werd vermeld dat de fietstocht op 
15 mei zou plaatsvinden. Dit moet echter zijn 16 mei 
(tweede pinksterdag). Bij slecht weer wordt er uitgeweken 
naar zondag 29 mei. Noteer het in uw agenda! 
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Boakebouwers 2016 
 

Achterin het jaar, wordt aan vele eettafels de vraag 
gesteld: Woer kumpe dit joar te stoan? Ja, elk jaar stelt 
een agrariër weer een stukje land ter beschikking om het mooiste paasvuur op 
te bouwen. (Kniepe, bedankt!) Dit jaar heeft de paasvuurcommissie een iets 
andere vorm, waar vroeger twee man de leiding had, is dit nu uitgebreid tot 
een man of vijf, de taken kunnen zo beter worden verdeeld. Onderschat deze 
taken niet, er moet veel geregeld worden; vergunningen, materieel, volk en 
vooral hout, hout en nog eens hout.  
 

Het eerste teken van het paasvuur is ‘Het hek’. Dit om illegaal storten tegen te 
gaan. Ja, de organisatie is waakzaam en zorgt ervoor dat het geen bende 
wordt op het land. Het paasvuurkeetje wordt op het land geschoven, de 
paasvuurcontainer ernaast. Dit jaar in de winterweken compleet nieuw in de 
verf gezet. Menigeen zou willen dat de eigen woning zo in de verf zit! Dit is 
dan meteen de plek waar het verzamelen is op de zaterdagmorgen.  
 

Klokslag 9.00 uur, een paar trekkers, een auto, en al de jonge mensen op de 
fiets. Een kleine 20 man die de vaste ploeg vormen, dit van jong tot ‘oud’. Dit 
jaar vooral weer aanwas van jonge krachten. Hier zijn we blij mee, want het is 
belangrijk dat tradities doorgegeven worden! Rond een uur of tien de koffie, 
lekker! De broodtrommels gaan open, er zijn er bij die echt wel langer dan  
15 minuten nodig hebben om die stoete naar binnen te krijgen. Ik heb nog 
nooit van die grote stoetentrommels gezien! Na de koffie aan het werk, de 
wagens raken al lekker vol. ‘Het zonnetje begint wat te schijnen’, wat de heren 
goed doet. 12.30 uur, tijd voor de lunch, stoetentrommels weer los en warm 
water met cup-a-soup, heerlijk!! Zorgen om rond 16.00 uur de wagens vol te 
hebben, de terugweg is spannend, het liefst met elke grote vracht via Splo, 
Diekerhook en Holterbrook terug. Want de boakebouwers laten zien dat ze 
geweldig grote wagens hout kunnen laden. Ja, u moet weten, daar zijn 
speciaal cursussen voor. Alles in verband en breeeeeeeed blieven pakken. 
De vrachten rijden altijd onder escorte, want veiligheid is van belang.  
 

Op het land staat al een minishovel, ook niet meer weg te denken in het 
geheel. De vrachten worden gesorteerd op het land gelost, takken bij takken 
en groen bij groen. Na gedane arbeid lekker het keetje in, een drankje met een 
lekkere snack die netjes wordt verzorgd door vrijwilligers uit de Beuseberg. 
Lekker! 
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Pasen is vroeg dit jaar, altijd lastig, is er wel genoeg hout om wat moois van te 
maken... De bodem wordt gemaakt, een vakmanwerkje, want een goed begin 
is het halve werk. De steigers worden geplaatst en elke avond wordt er 
gewerkt tot in de late uurtjes.  
 

Eén week voor Pasen, de tent komt, een mooie schuilplaats voor als het weer 
soms iets minder is. Het paasvuur groeit gestaagd en de vorm blijft mooi 
(iemand iets anders gedacht?). Een man of drie lopen een hazenspoor rond 
het paasvuur en geven de aanwijzingen (vroeger was het schreeuwen naar 
elkaar, nu niet meer nodig in de digitale wereld). Witte donderdag is het 
spannend, steiger hoger? Balkon bouwen?  
 

 

Er komen steeds meer helpers, een ieder met zijn eigen taak. Het verloopt 
voorspoedig, gelukkig! De dames zijn bezig met het Beusebergs embleem te 
maken. 1200 rozen zijn er gemaakt. Weer een traditie geoefend, de meeste 
dames hadden nog nooit rozen gemaakt. Echt vakwerk dames, het is super 
geworden. 
 

Zaterdag rond de middag 
wordt alles netjes 
gemaakt, alle voertuigen 
van het land en de jury 
mag komen. Jong en oud 
bij elkaar, zittend in de 
sloot. Sterke verhalen, die 
elk jaar nog mooier 
worden. De zon begint te 
schijnen en het land 
wordt droog. Beter 
kunnen we het niet 
krijgen.  
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Rond 20.00 uur is de prijsuitreiking, Toontje puilt uit! Dit jaar weer de 
SCHOONHEIDS- en 3e prijs! Boakebouwers; geweldig gedaan, en dik verdiend.  
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Het feest wordt gevierd en zondag, de 
FIK erin!  
 

Tweede paasdag 17.00 uur is alles weer 
‘glad’. Vaste groep paasvuurbouwers, 
bedankt voor jullie inzet, waren jullie in 
januari niet al begonnen, dan kon het 
feest nu niet gevierd worden! Chapeau! 
Verder bedankt voor iedere inzet op 
welke wijze dan ook. Van jong tot oud. 
Beuseberg, mooi dat het zo kan! 
 

Een Boakebouwer. 

 
Vogelschieten 28 mei 2016 
 

Op deze extra feestavond zal wederom gestreden worden om de titel 
Schutterskoning(in) Beuseberg 2016. Hiervoor worden alle Beusebergers van 
harte uitgenodigd. Ook mensen die niet mee willen schieten zijn deze avond 
van harte welkom! 
 

 Locatie: Lambooysweg 2, ‘Flöter’ 
 Aanvang inschrijven: 19.00 uur (doorlopende inschrijving) 
 Inschrijfgeld: € 15, – (deelname vanaf 18 jaar) 
 Eerste schot: 19.30 uur 
 

Tijdens het vogelschieten is er ook weer boogschieten voor de jeugd in twee 
categorieën, namelijk jongens en meisjes, met een wisselbeker voor beide 
categorieën. 

Gert en Jan 10 jaar bij de melkbus 
 

Dit jaar hebben Gert van Eertjes en  

Jan Haan hun jubileum als collectant 

bij het paasvuur. Al tien jaar lang staan 

zij elke eerste paasdag te posten bij de 

ingang van het paasvuurterrein. Daar 

staat de melkbus waarin bezoekers 

hun vrije gift kunnen storten. Jan en 

Gert doen dit met veel plezier. Hulde 

voor deze mannen die al tien jaar 

wind, regen en kou trotseren. 
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Deze avond zijn er drankjes verkrijgbaar op basis van een vrije gift, dus niet 
met BV-muntjes! Naast de te winnen titel zal de winnaar een dinerbon 
ontvangen welke te besteden is bij zalencentrum de Poppe. 
 

De Schutterskoning(in) zal op vrijdagavond 17 juni officieel worden gehuldigd 
tijdens het Voorjaarsfeest en het aanbod krijgen om voor 50 euro  
100 consumpties te kopen om hiermee de naaste omgeving te trakteren. 
 
 

Actie voor Roemenië 
 

Beste Beusebergers, 
 

Wij, Joanne Beldman, Yvet & Carlijn Schutte, gaan in de zomervakantie naar 
Roemenië om mee te doen aan het Roemeniëproject van de gezamenlijke 
kerken. Het is de bedoeling dat wij daar een huis gaan bouwen voor een arm 
gezin. Ook gaan wij leuke activiteiten organiseren voor de kinderen die daar 
wonen. Wij willen hiervoor sponsorgeld inzamelen. 
 

• Joanne bakt voor € 10,- arretjescake;  
• Yvet & Carlijn bakken voor € 7,50 cake en voor € 10,- appeltaart  
 (deze appeltaart is voor +/- 10 personen).  
Als jullie geïnteresseerd zijn en een taart of cake willen bestellen dan kunnen 
jullie ons mailen. 
 

Bij Joanne Beldman is arretjescake te bestellen via: henkbeldman@kpnplanet.nl 
Graag onderstaande informatie vermelden: 
• Wie; 
• Hoeveel; 
• Wanneer. 
De arretjescake is te bestellen t/m 1 juli 2016. 
 

Bij Yvet & Carlijn Schutte is voor € 7,50 cake en voor € 10,- appeltaart te 
bestellen via: tonny-ina@kpnmail.nl  
Graag onderstaande informatie vermelden: 
• Wie; 
• Hoeveel/wat; 
• Wanneer. 
Ook de cake en appeltaart zijn te bestellen t/m 1 juli 2016. 
 

mailto:henkbeldman@kpnplanet.nl
mailto:tonny-ina@kpnmail.nl
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Programma Voorjaarsfeest 2016 
 
 

 Vrijdagavond 17 juni 2016 
 Start van het Voorjaarsfeest. Deze avond is voor de alom bekende revue 

gereserveerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. 
Met medewerking van Effe dimmen drive-in. De avond start om 19:30 uur 
met de inhuldiging van de Schutterskoning(in) van 2016. 

 

 Zaterdag 18 juni 2016  
 Middag: Voor de zaterdagmiddag is er dit jaar weer voor een buurttoernooi 

gekozen. Vanaf 13:30 uur is de tent geopend en uiterlijk 14:00 uur wordt er 
gestart met het toernooi en omstreeks 17:00 uur is de prijsuitreiking. 
Deelname geschikt voor jong en oud. Ben je sportief of vind je het gewoon 
heel erg leuk mee om mee te doen, geef je dan op voor 1 juni 2016 via 
vjf@beuseberg.nl of telefonisch bij een van de commissieleden.  

 Kosten voor deelname aan het toernooi zijn € 2,50. 
 Na afloop is er tijd voor ontspanning en het aansterken van de inwendige 

mens. Ook dit jaar hebben we een doorlopend programma. De heer Teun 
Deijk, ook wel bekend als “ ’n veerkaanten viefkop”, zal dan verhalen 
komen vertellen van 17:30 uur - 18:30 uur. 

 Avond: De avond staat in het teken van de lokale bands. Er is gekozen voor 
een battle door de bands. Afwisselend verzorgen zij de avond. Zij beginnen 
rond de klok van 19:00 uur met de battle. Het thema van de avond is dan 
ook: Beuseberg rockt. Met medewerking van o.a.: Nix, Alive, Rockit, 
Greenlight en de drumband Basteritas. 

 

De voorjaarsfeestcommissie rekent ook dit jaar weer op uw aanwezigheid en 
heet u van harte welkom bij de activiteiten. Volg ons op de Facebookpagina 
van de buurtvereniging en zorg dat u als eerste op de hoogte bent van het 
nieuws uit uw buurt. 
 

Voorjaarsfeestcommissie 2016: Niels Schutte 36 65 95 | Marjan Stegeman  

36 63 55 | Henk Scheperboer 06 31 67 06 60 / Judith Gorkink 54 78 93 |  

Stefan Pekkeriet 06 12 05 34 99 | Henk Beldman 36 145 2 | Carla Haan 54 67 18 

Contactpersoon: Niels Schutte of via vjf@beuseberg.nl voor opgave 
activiteiten. Ook suggesties hiervoor zijn van harte welkom. 
Voor het voorjaarsfeest geldt: NIX <18 jaar! 

mailto:vjf@beuseberg.nl
mailto:vjf@beuseberg.nl
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden 
 
 
Naam + voorletters: ............................................................................................................................. ............................................... 
 

Roepnaam:  ............................................................................................................................................................................ 
 

Geboortedatum:  ............................................................................................................................................................................ 

 
 
 
Naam + voorletters: ............................................................................................................................. ............................................... 
 

Roepnaam:  ............................................................................................................................. ............................................... 
 

Geboortedatum:  .............................................................................................................................................. .............................. 

 

 

 

Naam + voorletters: ............................................................................................................................................................................ 
 

Roepnaam:  ............................................................................................................................. ............................................... 
 

Geboortedatum:  ............................................................................................................................. ............................................... 

 

 

 

Naam + voorletters: ............................................................................................................................................... ............................. 
 

Roepnaam:  ............................................................................................................................................................................ 
 

Geboortedatum:  ............................................................................................................................. ............................................... 

 

 

 

Dit formulier kunt u sturen naar: 
Agnes van Wieringen  
Bergmanstraat 33 
7451 GL Holten 
0548-363674 
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