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Van de redactie 
 
Zo, de eerste maanden van 2017 zitten er weer op. Op het moment van 
schrijven is het uitbundig voorjaarsweer waardoor je weer zin krijgt in van alles 
en nog wat.  
 

De carnaval, het toneel en de dropping hebben we alweer achter de rug. Al 
deze evenementen waren stuk voor stuk zeer goed geslaagd. Wie het een en 
ander gemist heeft kan in deze editie teruglezen hoe het was.  
 

Binnenkort is het weer Pasen en kunnen we weer gezellig met ons allen om de 
baoke gaan staan. Dat zijn zo van die tradities die elk jaar terugkomen. Maar 
ook de vooruitgang staat niet stil in de Beuseberg. Zeer binnenkort is onze 
buurtschap geheel voorzien van glasvezel, we gaan wel met de tijd mee 
natuurlijk.  
 

Verder een verhaal van Lianne Paalman, het derde en laatste deel van haar 
Life’s is a Journey story.  
 

De pen is deze keer terechtgekomen bij Jan Wendel Beldman en Willem 
Lamers. De redactie heeft de heren persoonlijk geïnterviewd en een 
‘geneuglijke middag’ gehad op ’t Flier.  
 

Anton Bronsvoort vraagt jullie aandacht voor de Collins Remembrance trail die 
in mei gehouden wordt ter ere van onze bevrijder Maurice Collins, die hier in 
de Beusberg sneuvelde tijdens WO II. 
 

Kortom, het is weer gelukt om er een afwisselend blad van te maken met dank 
aan een ieder die hieraan bijgedragen heeft. 
 

Jo&Jo 
 
 

Agenda 

• 1e paasdag paasvuur 16 april 

• Vogelschieten 27 mei 

• Voorjaarsfeest 9 en 10 juni 
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Van de bestuurstafel 
 

De eerste paar maanden van het nieuwe jaar zitten er alweer op en we 
hebben de eerste activiteiten dit jaar alweer gehad. Zondag 8 januari hadden 
we bij de Poppe in Markelo de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Anton opende de 
jaarvergadering en Agnes deed het jaarverslag van 2016. Ap had de cijfers van 
2016 weer goed gepresenteerd. Gerda Schoolen heeft na acht jaar haar 
periode als bestuurslid volbracht. Zij gaat het bestuur verlaten. We willen 
Gerda bedanken voor alles wat ze heeft gedaan. Anja Kettelarij gaat haar plek 
invullen en we proberen er samen met de rest van de bestuursleden weer iets 
moois van te maken dit jaar. In de tweede helft van de middag was er  
Erik Knoef die ons de middag doorbracht met cabaret en versjes. 
 

De biljarters zijn elke 1e dinsdagavond van de maand aan het biljarten in 
Sporthal ’t Mossink in Holten. Medio juni zal de finale zijn en is de kampioen 
bekend. 
 

Iedere dinsdagavond en donderdagavond werd er gebouwd aan de 
carnavalswagen bij de familie Markvoort in de werkplaats. Het thema was dit 
jaar “Achtbaan/pretpark”. We hadden ook dit jaar weer een loopgroep van 
ongeveer 40 personen. De kleinere kinderen zaten in de auto’s op de wagen. 
Het eindresultaat was weer geslaagd en we vielen ook dit jaar weer in de 
prijzen! De vijfde plaats en de Publieksprijs. 
 

De 55+ is dit jaar ook weer begonnen met de activiteiten. Woensdag  
15 februari kwam Sjoerd Kuipers uit Delden. Hij vertelde over zijn reis naar 
Tasmanië. Op woensdag 8 maart was Rudy Agterkamp bij de 55+’ers. Hij 
vertelde over zijn reis die hij had gemaakt naar Scandinavië. 
 

De toneelgroep is maandenlang elke donderdagavond aan het repeteren 
geweest bij de Wippert. Dit jaar speelde de toneelgroep ‘De baron is in de 
bonen’ (Een beeld van een man). Ze hebben dit jaar voor het eerst vier 
avonden opgetreden voor het publiek. Iedere avond was de zaal goed gevuld 
door jong en oud en het was weer een groot succes. 
 

Ook dit jaar wordt er traditiegetrouw weer een paasvuur gebouwd aan de 
Fliermatenweg op de grond van de familie Vasters. Elke zaterdag wordt er 
hout gehaald om er weer een mooi paasvuur van te maken. Eerste paasdag is 
dit jaar op 16 april en om 21:00 uur zal het paasvuur ontstoken worden. 
 

Namens het bestuur, Bert Groteboer 
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Even voorstellen 
 

Hallo allemaal, ik wil me graag even aan jullie voorstellen als 
nieuw algemeen bestuurslid van de buurtvereniging Beuse-
berg. Mijn naam is Anja Kettelarij en ik ben 61 jaar. Al ruim  
43 jaar getrouwd met Wim, moeder van Henk en Jannie en 

oma van Gijs, Emma en Rens. Ik woon samen met Wim en mijn schoonmoeder 
in de mooie Beuseberg op de voormalige boerderij van mijn schoonouders. In 
de weilanden rondom ons huis, waar mijn schoonvader vroeger ‘boerde’, 
lopen nu onze ezels. Verder hebben we een paar kippen en een hond.  
 

Mijn grootste hobby is tuinieren. Lekker buiten bezig zijn met bloemen, 
planten, groente en fruit geeft mij rust en voldoening en ik kom met een 
moestuin van 300 m2 en een siertuin van ruim 500 m2 wat dat betreft volledig 
aan mijn trekken. Verder houd ik van lezen, puzzelen, dagje naar de sauna en 
fietstochten maken met Wim. Eén keer per jaar trekken we er een dag of tien 
op uit met de tent. Voor mijn schoonmoeder ben ik mantelzorger. Zij is nu  
94 jaar en woont in haar eigen woongedeelte bij ons op de boerderij.  
 

De afgelopen elf jaar ben ik vaak druk geweest met het werk voor de Stichting 
Rambura. Deze stichting hebben we in 2010 opgericht nadat we al sinds 2005 
kleinschalige projecten hadden in Rambura in het noordwesten van Rwanda. 
Vorig jaar hebben we voor de laatste keer een evenement georganiseerd om 
geld in te zamelen voor de projecten. Op dit moment worden er geen nieuwe 
projecten meer opgestart. Het geld dat nog binnenkomt wordt gebruikt voor 
de instandhouding van de eerdere projecten. 
 

Sinds november 2014 ben ik winkelmedewerkster bij de Wereldwinkel Holten. 
Het gedachtengoed en de werkwijze van de Wereldwinkel past geheel in de 
lijn van mijn manier van leven en denken en is een mooi vervolg op mijn werk 
in en voor Rwanda. Vanaf medio 2016 maak ik ook deel uit van de PR-
commissie en ben ik algemeen bestuurslid van de Wereldwinkel Holten. En nu 
dus algemeen bestuurslid van ‘onze’ buurtvereniging Beuseberg. Inmiddels al 
twee bestuursvergaderingen meegemaakt, de eerste vergadering voelde ik mij 
als een kat in een vreemd pakhuis maar de tweede keer ging het al een stuk 
beter. (Was een thuiswedstrijd, dat scheelt natuurlijk ). Gaat dus helemaal 
goedkomen. We zullen elkaar vast een keer tegenkomen op een van de vele 
activiteiten van onze levendige en actieve buurtvereniging. Graag tot dan. 
 

Hartelijke groet, Anja Kettelarij 
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Verslag jaarvergadering 
 
1 Opening 
 Anton Klein Twennaar opent de vergadering en heet de aanwezigen van 

harte welkom op deze jaarvergadering.  
 

 Het jaar 2016 ligt alweer achter ons. Een jaar met volop activiteiten door de 
buurtvereniging Beuseberg. Graag wil ik iedereen bedanken die in 
commissie of als vrijwilliger tijd, materieel of ruimte voor de 
buurtvereniging beschikbaar heeft gesteld. Deze mensen zorgen ervoor dat 
al onze activiteiten kunnen plaatsvinden. 

 

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

  

 We kijken als buurtvereniging Beuseberg terug op een geslaagd 2016. 
 De diverse georganiseerde activiteiten hebben gezorgd voor veel vermaak 

van informatief tot sportief voor jong en oud. We willen het jaar 2017 fris 
beginnen met het introduceren van een nieuw logo voor de 
Buurtvereniging Beuseberg. Joice schutte heeft het ontwerp gemaakt en u 
hebt hier op de nieuwjaarsreceptie de eer om het logo voor het eerst te 
zien. Het logo zal vanaf heden overal voor gebruikt worden. 

 

 Voor 2017 gaan we verder met een doorkijk te maken naar 2019, het jaar 
waarin onze vereniging haar 25-jarig jubileum zal vieren. De opzet is om te 
kijken bij welke activiteiten we dit het beste kunnen vieren. Het 
voorjaarsfeest en de carnavalsgroep zijn ons inziens mooie mogelijkheden. 
We zullen in overleg met de commissies samen gaan werken aan het 
opstarten van de ideeën. Alle nieuwe ideeën of activiteiten voor het 
jubileumjaar zijn van harte welkom. 

 

 Door de verdere digitalisering van de wereld hebben we onder andere bij 
de organisatie van de kerstfair op de Haspel het grote potentieel van 
Facebook gezien.  

 

 Jordi Vasters heeft het laatste jaar hard gewerkt aan het vernieuwen van 
onze website. Streven is om deze medio maart definitief gereed te hebben. 
Onze grote dank hiervoor. De mogelijkheden zijn enorm en er wordt 
gekeken om dit te parallelliseren met Facebook en twitter.  
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 Eind december is er bij de Gemeente Rijssen-Holten een aandeel gevraagd 
uit het cultuurbudget van de gemeente. De toneelgroep heeft budget 
aangevraagd voor het aanschaffen van pruiken. We verwachten 
beantwoording van onze budgetaanvraag medio 2017. 

 

 De afgelopen december georganiseerde kerstfair op de Haspel wordt nog 
geëvalueerd met de desbetreffende commissie. We zullen in overleg met 
elkaar en Outdoors kijken of we het volgend jaar weer gezamenlijk zullen 
organiseren. Dit jaar heeft een groep van de senioren tijdens de kerstfair 
kniepertjes gebakken en verkocht. De opbrengst gaat naar de 
seniorengroep. Op de kerstfair zijn er door Ina en Tonnie Schutte, Carmen 
en ondergetekende kerststukjes en broodjes ‘Zuurberg’ verkocht. De 
opbrengst hiervan komt ten goede aan de carnavalsgroep in het 
jubileumjaar 2019.  

 

 Vanaf vanmiddag begint de kaartverkoop voor het toneel. Er wordt op vier 
avonden gespeeld. Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart en een week later op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. 

 

 De groep Boakebouwers zijn al begonnen met het paasvuurslepen. De 
eerste vrachten met hout liggen al op het land van de familie Vasters aan 
de Fliermatenweg. 

 

 We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar met de vele 
vrijwilligers weer een mooi, maar vooral gezellig paasvuur krijgen. 

 
2 Jaarverslag 2016 door secretaris Agnes van Wieringen 

• In januari startte het nieuwe biljartseizoen. Dit eindigde in juni met als 
winnaar Wim Paalman.  

• De seniorenclub kwam dit jaar acht keer bij elkaar voor de volgende 
activiteiten: 
– Op 20 januari kwam eerst de Rabobank voorlichting geven over het 

bankieren anno nu, daarna kwam Via Vie Welzijn vertellen over hun 
werk.   

– Mevrouw Ellen Elbrecht van het Deventer Ziekenhuis vertelde op  
23 februari over haar werk als geriater.  

– Op 17 maart kwam er bezoek van de Historische Vereniging Oud 
Noordijk om in klederdracht te vertellen over de vroegere 
slachtvisite. 
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– De heer Ben Wissink uit Leuvenheim kwam op 20 april en speelde op 
zeven meegebrachte saxofoons (niet tegelijkertijd...) 

– Op 14 september volgde een middag bij Piet Bos, natuurmuseum de 
Holterberg  

– Op 26 oktober was er een gezellige middag bij het Bonte Paard, 
georganiseerd voor de senioren van Dijkerhoek, Splo en de 
Beuseberg. 

– De heer Elzinga zou op 15 november de middag verzorgen, maar liet 
helaas verstek gaan. Gelukkig redde Broer de middag. 

– De laatste bijeenkomst van het jaar op 14 december was de heer 
Willem Groot Zwaaftink uit Heeten aanwezig. Hij is blind en doof en 
vertelde daarover. 

• Op 10 januari was het tijd voor de jaarvergadering en de 
nieuwjaarsreceptie. Hier namen José Schoemaker en José Haan na  
15 jaar afscheid als redactieleden van het Beuseberger boekje. Zij 
worden opgevolgd door Jolanda Bronsvoort en Jolande Klein Teeselink. 
De middag werd ingevuld door ‘raad je plaatje’, met als winnaar  
Mark Coster. 

• Op 6 februari waren de Beusebergers weer te vinden in de jaarlijkse 
carnavalsoptocht. Dit jaar zorgden de lange rij koks en een prachtige 
wagen met cup cakes, fruit en een gekke kok voor de vierde plaats EN 
de Publieksprijs!   

• De deuren van de Wippert gingen open voor drie avonden toneel; op  
19, 26 en 27 februari waren de stoelen gevuld voor het stuk ‘Een 
waterdicht idee’. 

• De dropping op 11 maart was een succes. Er waren weer meer 
deelnemers dan vorig jaar, nu wel 100! 

• Op 27 maart was het eerste paasdag. Het paasvuur werd beloond met 
de schoonheidsprijs en de derde prijs. Dit jaar allemaal mooi gefilmd 
door RTV Oost, die een live uitzending verzorgde vanaf het paasvuur. 

• Op 15 mei, 2e pinksterdag was er een mooie fietstocht georganiseerd. Er 
deden 55 sportieve deelnemers mee. 

• Op 28 mei was er koningsschieten in de wei bij de familie Ulfman.  
Maud Aanstoot en Ruben Klein Teeselink wonnen het pijl- en 
boogschieten. Dit jaar werd Wim van Coeverden de nieuwe 
schutterskoning.  
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• Op 17 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse voorjaarsfeest. De tent 
zat vol in afwachting van de revue en het publiek werd niet 
teleurgesteld, wat een creativiteit! Op zaterdag 18 juni was er  
’s middags een sportief buurttoernooi. ’s Avonds traden op Rockit, Alive, 
Greenlight, Nix en Kobus, die elkaar in rap tempo afwisselden. Tijdens 
de wisseling zorgde drumband Basteristas voor een muzikale omlijsting. 

• Zaterdag 9 juli is opnieuw de jaarlijkse oud-ijzeractie gehouden met een 
mooie opbrengst voor de vereniging. 

• 12 augustus was het tijd om te vissen, dit jaar bij het Catsmeer. Jan 
Paalman sloeg de grootste aan de haak (50 cm), bij de jeugd ging de 
eerste prijs naar Sven Haan. 

• Op 25 augustus was de jaarlijkse busreis, de bus was goed gevuld!  Dit 
jaar ging de reis naar Ossenzijl om er te varen door de Weerribben. De 
afsluiter was natuurlijk smakelijk bij de Poppe  

• Op zaterdag 27 augustus werd er bij de Fløter gezweet. De eerste editie 
van Beuseberg in Beweging was een feit. Voetballen, volleyballen en 
uitrusten in de schaduw met een hapje en een drankje. 

• Zaterdag 24 september is het zaalvoetbal weer begonnen bij sporthal  
’t Mossink 

• Zaterdag 26 september was de kinderspelmiddag voor de jeugd van  
4 tot en met 8 jaar. Het was een gezellige middag bij de Flierefluiter in 
Raalte.  

• Op 4 november zijn er vier ploegen schutters afgereisd naar Dijkerhoek, 
om te strijden voor de Zaagmolentrofee. Alhoewel er dit jaar ook dames 
mee schoten, bleef de beker buiten bereik. 

• Zaterdag 12 november was de kinderspeelavond voor de jeugd van  
8 tot 12 jaar. 22 kinderen hadden een actieve avond; eerst apenkooi bij 
de gymzaal en toen met een speurtocht naar de Beuseberg. 

• Sinterklaas kwam met zijn pieten 12 kinderen (en ouders) op  
26 november bezoeken, een gezellig feest bij de Grieze. 

• Het jaar eindigde met de Mirrewinter op de Haspel, een gezellige en 
sfeervolle kerstfair. Op 18 december gehouden bij Outdoors en een 
doorslaand succes.  

• En dan heb ik het nog niet eens gehad over: onthulling steen (naar 
aanleiding van Beuseberg Bevrijd), de toneelspelers die de 
avondvierdaagse kleur gaven met hun EHBO, de vrijwilligersavond voor 
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de Beusebargse Boakebouwers en de EHBO-cursus. Kortom, een mooi 
en actief jaar! 

 

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

4 Verslag Kascommissie 
 Bart van Ingen Schenau verklaart namens hem en Han Bruijn dat de 

penningmeester zijn werk goed heeft gedaan. 
 

5 Wisseling Kascommissie 
 Han Bruijn gaat nog een jaar de boeken controleren. Bart van Ingen 

Schenau treedt af en Angelique Kruithof stelt zich kandidaat als vervanger.  
 

6 Begroting 2016 door penningmeester Ab Hofenk 
 De penningmeester legt uit hoe de begroting voor het komende jaar eruit 

ziet. Er wordt ook aangekondigd dat de contributie het komend jaar wordt 
verhoogd naar € 12,50 per jaar. Dit wordt met applaus geaccordeerd.  

 

7 Wisseling Bestuur  
 Na acht jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest nemen we vanmiddag 

afscheid van Gerda Schoolen. Gerda heeft zich al deze jaren vol energie 
ingezet voor onze vereniging. Tijdens de vergaderingen heeft Gerda zich 
altijd vol ingezet voor iedereen. Voor jong en oud. Het maakte Gerda niks 
uit voor welke activiteit ze zich moet inzetten, het werd gedaan. En moest 
er wat worden geregeld dan werd gewoon Gerrit gevraagd. Zo zijn ze 
gezamenlijk als motor en zijspan onafscheidelijk. 
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 Gerda ik wil jou graag namens het Bestuur en Buurtvereniging Beuseberg 
graag hartelijk bedanken voor jouw inzet van de afgelopen acht jaar. Er 
klinkt applaus! 

 De plaats van algemeen bestuurslid die nu vacant is zal worden ingenomen 
door Anja Kettelarij. Anja namens het bestuur van harte welkom als nieuw 
benoemd algemeen bestuurslid. Anja wordt met applaus ontvangen.  

 

8 Rondvraag 
• José Schoemaker vraagt of Facebook een vervanging gaat worden van 

de site? Zij hoopt van niet. Ze zit niet op Facebook en heeft zo, jammer 
genoeg, de feestavond van de Boakebouwers gemist. Anton geeft aan 
dat alles in stand blijft, ook de site. Alles zal worden gekoppeld met 
elkaar. 

• Gert Brinks vraagt was er mis is met het oude logo? Anton geeft aan dat 
het tijd werd voor vernieuwing. Dit betekent niet dat er direct afscheid 
wordt genomen van het oude logo, dit staat natuurlijk nog op de 
munten, de boog en de vlag. 

• Richard Coster vraagt of er nieuwe shirts komen met het nieuwe logo en 
of de shirts rood blijven. Anton bevestigt dit.  

 

9 Sluiting 
 Anton: Ik wil iedereen bedanken voor de komst en de inbreng tijdens de 

vergadering en verklaar hierbij deze vergadering voor gesloten en wens 
iedereen een prettige voortzetting van de middag met Erik Knoef. 
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De seniorenclub 
 
Woensdag 15 februari – Rondreis Tasmanië 

Op deze eerste bijeenkomst van 2017 was de heer Sjoerd 
Kuiper uit Delden bij ons om iets te vertellen over zijn 
rondreis door Tasmanië. 
 

Tasmanië is een eiland dat onder Australië ligt en hier ook 
deel van uitmaakt. Het is even groot als de Benelux en 
heeft ongeveer 46.000 inwoners, waarvan de helft in de 
twee grote steden Hobart en Launceton wonen. Tasmanië 
bestaat voor een derde deel uit natuurparken met 
regenwouden en watervallen en hele hoge gekleurde 
rotsen. Het staat op de Werelderfgoedlijst vanwege zijn 
mooie natuur en zuivere lucht. Ze hadden er een mooie 
wandeltocht gemaakt van zes dagen en 65 km lang.  
 

Het was een boeiende lezing met foto’s van mooie 
natuur en dieren waarvan sommige alleen in Tasmanië 
voorkomen. Na deze interessante en goed bezochte 
bijeenkomst werd nog even gezellig nagepraat. 

 

Gerda en Gerrit Schoolen 
 

 
Woensdag 8 maart – Rudy Agterkamp 
Deze middag kwam Rudy Agterkamp 
ons wat vertellen over zijn passies 
motorrijden, fotograferen en 
sledehonden. Zijn grootste hobby was 
wel de sledehonden. Hij was via 
Facebook in contact gekomen met een 
Nederlands-Belgisch stel dat in Estland 
voor een Belgisch reisbureau tochten 
organiseert. 
 

In de zomer van 2013 ging hij met de motor en tent een mooie reis maken 
door Noorwegen en via de Botnische Golf naar Estland met het plan kennis te 
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maken met deze mensen. 
Dit beviel zo goed dat hij 
besloot in de winter voor  
vier maanden naar Estland 
te gaan om te helpen met 
het organiseren van slede-
tochten. Jammer genoeg 
lag er maar twee weken 
sneeuw, zodat de meeste 
tochten met een kar 
gemaakt moesten worden. 
 

Het jaar erop verhuisde 
het paar van Estland naar 
Zweden. Rudy besloot om 
hier ook vier maanden 
naar toe te gaan. In 
Zweden was de echte 
winter met veel sneeuw en 
bevroren meren waarop 
hele mooie tochten 
gemaakt werden. 

 

Rudy had heel mooie natuurfoto’s en filmopnamen van het noorderlicht. Het 
was een hele mooie en gezellige middag.  

 
Gerrit Schoolen 
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Carnaval 2017 
 

 
 

Het onderwerp voor de 
carnaval was dit jaar snel 
gekozen, het moest een soort 
achtbaan/pretpark worden. Na 
enkele brainstormsessies stond 
het idee op papier en konden 
de heren beginnen met 
bouwen. Dit jaar zat er veel 
arbeid in het papier-maché en 
het schilderwerk. Gelukkig was 
er veel hulp en creatieve 
inbreng en daardoor verliep de 
voorbereiding zeer 
voorspoedig, waarbij we zelfs 
nog een keertje de act/wave 
hebben geoefend met bijna alle 

deelnemers. Uiteraard was het de laatste week nog wel even aanpoten, maar 
het uiteindelijke resultaat was wederom prachtig.  
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Zaterdag 25 februari 
was het dan eindelijk 
zover, helaas begon de 
optocht met een beetje 
regen en was het best 
wel koud voor de 
mensen langs de kant. 
Gelukkig werd het al 
snel droog en kregen 
vooral de achtbaan-
klanten het best wel 
heel warm…  

 

Onder een fantastische aanvoering van 
Harold en Anja als echte kermisklanten in een 
kassa, gingen we de optocht in. De loopgroep 
bestond dit jaar uit een aantal karretjes die 
achter elkaar een achtbaan vormden en 
daarachter kwam de prachtige wagen met 
daarop de kinderen in kleine achtbaan-
karretjes. Na ongeveer 100 keer de act/wave 
te hebben gedaan en een paar zere schouders 

en scheenbenen rijker, kwam de finish in zicht en hadden we weer genoten 
van een prachtige optocht. Na afloop hebben we onder het genot van een 
hapje en drankje een zeer geslaagde dag afgesloten bij Markvoort. 

 

Zondagavond was de prijsuitreiking, altijd 
een spannend moment en wat een 
verrassing, wederom hebben we de 
publieksprijs gewonnen en de 5e plaats in de 
categorie grote wagens. Ook stonden er dit 
jaar weer prachtige foto’s in de regionale 
kranten en op social media. Echt iets om 
ontzettend trots op te zijn! 
 

Volgend jaar gaan we er weer voor, ben 
benieuwd wat het thema dan wordt, heb er 

nu al zin in…. Alaaf! En hopelijk tot volgend jaar... 
Groetjes namens de carnavalscommissie, Mariëlle Alberda 
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De publieksprijs! 
 

 
Vele avonden en één hele zaterdag knutselen aan de wagen, vele voor-
bereidingen om de gehele groep er weer prachtig uit te laten zien en de 
enthousiaste bijdrage van de deelnemers tijdens de optocht hebben dit jaar 
wederom geleid tot een groot succes! Voor het tweede achtereenvolgende 
jaar is dit alles gewaardeerd met de publieksprijs en een vijfde prijs in de 
categorie grote wagens. Gezien het feit dat het algehele niveau van de optocht 
dit jaar behoorlijk hoog was, is het echt een prachtige prestatie waar we als 
Beuseberg en als buurtvereniging weer trots op kunnen zijn! 
 

Prachtig om al die verbaasde bikken tijdens de prijsuitreiking te zien, het voelt 
net als de schoonheidsprijs bij het paasvuur; het is de Beuseberg die weer met 
de eer gaat strijken! 
 

Namens de carnavalscommissie ten eerste Loonbedrijf Markvoort ontzettend 
bedankt voor het beschikbaar stellen van de werkplaats en de kantine! En 
verder dank aan iedereen die dit jaar (weer) een bijdrage heeft geleverd in 
welke vorm dan ook en dank aan de enthousiaste groep deelnemers die 
Buurtvereniging Beuseberg van zijn beste kant heeft laten zien! 
 

Het waren weer een aantal gezellige maanden met een geweldige afsluiting en 
we hopen dat we er ook volgend jaar weer wat moois van kunnen maken, 
maarrr… de lat ligt weer een stukje hoger…. 

 

Groeten 
Harry 
Ebrecht 
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Toneelverslagen 
 

Jolande van Nikolaas vroeg mij om een stukje 
te schrijven over het afgelopen toneel-
seizoen. Iets dat je kunt omschrijven als een 
leuke tijd met veel taart en vooral veel 
gezelligheid.  
 

In september kwamen we voor het eerst bij 
elkaar. De boekjes met het stuk worden dan 
uitgedeeld en de rolverdeling wordt bekend 
gemaakt. En dan is het aan ons... teksten 
leren. Ongeveer twee weken later kwamen 
we voor het eerst samen bij de Wippert. De 
eerste weken oefenen is altijd nog met het 
boekje in de handen. Weinig spel en veel 
‘voorlezen’.  
 

Midden oktober moesten we het eerste 
bedrijf kennen. Midden november het 
tweede bedrijf en midden december het 
derde bedrijf. ‘Kennen’ betekent ook spelen 
zonder boekje. En dan komt er vaak meer 
actie in het spel. Vanaf dan vind ik het 
persoonlijk het leukst worden.  
 

Vanaf ongeveer november/december komen 
er steeds meer attributen en bijpassende 
kleding bij kijken. Zo hebben we erg gelachen 
toen we Marius voor het eerst in zijn pyjama 

met zijn mooie slaapmuts zagen. Of hoe mooi Anton zijn Napoleon pak stond. 
Dan komen de dames van de grime een keer langs om te kijken of zij nog 
bijpassende pruiken hebben voor wie dat wil.  
 

En dan is het zover, wanneer wij de tekst kunnen dromen (als het goed is) en 
de bijhorende grappen al niet meer grappig vinden mogen we gaan optreden. 
Dit jaar voor het eerst vier avonden. Het was spannend of we de 4e avond vol 
zouden krijgen. Uiteindelijk was er zelfs nog één avond uitverkocht. Rond 
17:30 uur gaan de eerste spelers in de schmink en rond 19:30 uur zijn de 
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laatsten klaar. Dat moet ook wel want de eerste bezoekers stonden rond 
18:50 uur al voor de deur. Iedere avond speelden wij weer met veel plezier. 
Het is altijd maar weer de vraag of het publiek om het stuk kan lachen. 
Wanneer jullie genieten, doen wij dat ook. Gelukkig waren de reacties positief! 
 

Het was voor mij de 3e keer dat ik mee deed met het Beusebergs toneel. Ik doe 
dit met veel plezier. En de oefenavonden en de toneelgroep zijn altijd erg 
gezellig. Dit jaar was ik druk met examens op school. Om niet mee te spelen 
vond ik jammer, gelukkig was er een rol met niet al te veel tekst en deze heb ik 
dan ook met alle plezier op mij genomen zodat ik de rest van de tijd in school 
kon steken. Wie weet zit er volgend jaar weer een leuke rol bij en zie ik jullie 
weer terug.  
 

Myrthe Schutte 
 

 

Toneelvoorstelling ‘De baron is in de bonen’ 
 

Ook in 2017 heeft de toneelgroep van Buurtvereniging de Beuseberg weer een 
toneelstuk ingestudeerd. Dit keer de voorstelling ‘De Baron is in de bonen’. De 
dag daarvoor hadden we al gelezen in De Stentor dat de Wippert, de locatie 
voor de toneelgroep is en blijft. Met daarbij het enthousiasme van Lisette over 
het toneelspelen waren we reuze benieuwd naar deze voorstelling! 
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Samen met Freddy, Robbert en mijn zus Riet en zwager Dirk-Jan Schuppert 
hadden we kaartjes gereserveerd. Vrijdag 3 maart was het zover. Om  
19.30 uur wisten mijn zus en zwager nog net vijf plaatsen te bemachtigen in  
de al ‘volle zaal’ van de Wippert.  
 

En dat het een blijspel is, daarmee is niets te veel gezegd. Komisch was het 
zeker; de baron, die speelde dat hij alles niet meer zo goed begreep om te 
ontkomen aan de wensen en ideeën van zijn vrouw de barones, maar niets 
mankeerde en zelfs nog fitter was dan de barones; hun nichtje met partner die 
eveneens ‘graag de bloemetjes buiten zette’.  
 

Het paar dat aangenomen werd om op het huis te passen (wat helemaal geen 
echtpaar was…) met Jannes in de dubbelrol van huisbewaarder en het beeld 
‘Napoleon’, de stijve ‘butler’, de grappige tuinman, de secretaresse en de 
barones zorgden voor grappige, hilarische scènes waar iedereen heerlijk om 
kon lachen. Er was volop bewondering voor de wijze waarop het toneelstuk 
werd uitgevoerd, wat na afloop werd ondersteund met een staande ovatie 
door iedereen in de zaal! Wij hebben genoten! 
 

Ina Hulleman 
 
 

 Er is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over het 
toneelstuk: ‘De baron is in de bonen’ van de toneelgroep 
Beuseberg. 
 

Ik, als oud Beusebergse, ben voor het derde jaar naar een 
toneelstuk van deze toneelgroep geweest. Dit jaar ben ik 
voor de tweede keer weer samen met mijn moeder 
geweest en wat hebben we weer genoten. Ik vind het ook 
leuk om er naartoe te gaan, omdat mijn nichtje Lisette 
meespeelt. Ik vond het weer een prachtig en komisch 
verhaal en heel goed gespeeld. Mijn complimenten voor 
alle spelers. En wat ik erg mooi vond is het Nederlands 
afgewisseld met het dialect. Ik ben trouwens wel 
benieuwd hoe de veelbesproken ‘Lies zie moo’ sliep. Toch 
maar eens aan Lisette vragen. Ik ben volgend jaar zeker 
weer van de partij. 
 

Groetjes Gerry Lensink-Stoevenbelt 
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Dorst? 
 
Sinds vorig jaar heeft Holten weer een dorpspomp. Natuurlijk op de Smidsbelt, 
in het centrum. Op een plek waar Holtenaren makkelijk naar toe kunnen om 
daar water te halen om te drinken, om zich mee te wassen, om kleren mee te 
wassen, om hun vee van te laten drinken…. Onzin. Een pomp in Holten is er 
om voorbijgangers handig en goedkoop hun flesje te laten vullen. Of natuurlijk 
om de kinderen lekker mee te laten klieren. Dat moet ook gebeuren. Water 
halen we koud, warm of kokend uit de kraan. Campagnes sporen ons aan om 
vooral zuinig met water om te gaan, het is zonde dat we zoveel gezuiverd 
water verspillen met lange douches. De tijd dat de put van Juleke voor 
drinkwater moest zorgen, ligt ver achter ons. 
 

In Nederland tenminste. Want op slechts zes uur vliegen hier vandaan is het 
heel anders. Vorig jaar waren wij in Gambia. Een lang, smal land in West-
Afrika. Het stond vroeger bekend om de slavenhandel, tegenwoordig om de 
mooie zandstranden en de vriendelijke bevolking. Toerisme wordt een steeds 
belangrijker bron van inkomsten. Toeristen komen eigenlijk vooral naar de 
kust. Ook bij ‘Ik vertrek’ zagen we pas hoe ondernemende Nederlanders hier 
een pannenkoekenrestaurant begonnen. Maar als je even verder reist, naar 
het oosten, zit je meteen in een andere wereld. Er is van west naar oost 
slechts één verharde weg, meer naar het oosten toe wordt de weg steeds 
slechter. Het landschap bestaat vooral uit droge grond met hier en daar 
olifantengras en bosjes. Hier en daar de typerende baobab-bomen en 
termietenheuvels. 
 

Links en rechts van de weg stoffige paden 
naar kleine dorpjes. De huizen zijn van 
zelfgebakken bakstenen, het dak is van 
golfplaat. Dat gaat een stuk langer mee 
dan palmbladeren. Er zijn nauwelijks 
auto’s, scooters of fietsen. Geen fabrieken, 
wel overal kleine schooltjes. Veel mensen 

hebben vanuit hun huis een winkeltje, sommigen een werkplaats. In 
gezamenlijke tuinen verbouwen vrouwen groenten. Als er een goede 
opbrengst is, gaan producten naar de markt. Mannen vangen vis in de rivier of 
werken in de boomgaarden. Pinda’s en cashewnoten zijn de belangrijkste 
middelen van bestaan. Overal lopen kippen, geiten en koeien. En kinderen. De 
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Afrikaanse bevolking is jong en dat zie je. Overal waar wij komen, staat 
meteen een groep kinderen om ons heen te giebelen. Gelukkig spreken de 
meeste Engels waardoor we met iedereen het gesprek kunnen aangaan.  
 

Verder is er nauwelijks iets. Geen wifi. Nauwelijks elektriciteit. Geen riool, 
geen vuilnisophaaldienst en ook geen waterleiding. In veel dorpen zijn er 
dorpsputten, soms met een pomp, soms met een emmer aan een touw. 
Kinderen worden gestuurd om plastic jerrycans te vullen. Sommige putten zijn 
heel handig voorzien van een lange houten drinkbak voor het vee. Je kunt 
immers makkelijker je koeien of geiten langs de put drijven dan al dat water 
naar het vee brengen. Vrouwen doen de was op het erf in grote plastic 
bakken. De wc/badkamer is niet meer dan een afgeschermd stukje grond 
achter het huis met een gat in de grond.  
 

Er zijn nog steeds dorpen waar geen of te weinig putten zijn. Dit betekent dat 
kinderen, en dan vooral meisjes, ver moeten lopen om veilig water te halen. 
Wij zijn maar heel kort in Gambia geweest. Te kort om het land echt te leren 
kennen en begrijpen. Maar we hebben wel het idee dat we hebben geraakt 
aan het echte Afrika. Gambia is een land met onbeschrijfelijke armoe. Dat 
hebben we gezien in een kliniek, in een school, in de dorpen. Maar we zagen 
ook een vriendelijke bevolking die er het beste van maakt, hulpvaardig is en 
saamhorig. Mensen die het verdienen dat we ze een handje helpen. Dat willen 
we doen door geld in te zamelen voor een waterput. Een put kost ongeveer 
400 euro. Dat moet te doen zijn. We gaan echter niet met de collectebus rond 
want we willen ook graag vertellen over Gambia en wat we hebben gezien. 
Daarom hebben we een magazine gemaakt: 40 bladzijden full-colour verhalen 
en foto’s over onze reis naar Gambia. Dat magazine geven we weg aan 
iedereen die belangstelling heeft. Hopelijk is de tegenprestatie dan een gift 
voor een waterput in Gambia.  

 

Laten we even stilstaan bij water. Liefst bij onze 
droom om een klein Gambiaans dorp van een 
eigen put te voorzien. Wat moet je dan doen? 
Gewoon, contact opnemen… 
 

Henny Wibbelink, Jetty Scholten, Gijs-Jan 
Scholten en Ingrid Wibbelink 
Ingrid.wibbelink@hetnet.nl 
Of via onze Facebookpagina’s 

mailto:Ingrid.wibbelink@hetnet.nl
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Dropping 17 maart 
 
Gerda Buschers 

 
Dit jaar hadden zich maar liefst ruim 90 personen opgegeven voor de jaarlijkse 
dropping. Om zeven uur ’s avonds vertrok de eerste bus en de tweede om 
kwart voor acht bij de familie Beldman aan de Langstraat. De twee 
geblindeerde bussen met onder andere chauffeur Harold Ensink brachten ons 
naar Luttenberg. Bij het startpunt werd er koffie, thee en ranja geschonken 
Er waren twee routes uitgezet, de ene groep liep linksom, de andere groep 
rechtsom. Helaas waren een aantal groepen laat of verdwaald, zij konden de 
picknicktafel niet vinden. 
 

Onderweg werd de post bemand door Wim en Bertha Paalman en Gerrit 
Markvoort (de Bonke). Henk Beldman had bij de stop nog een landkaart om 
plaatsnamen te raden. Na een lekkere borrel of frisdrank met natuurlijk kaas 
en worst liepen de groepen naar het eindpunt camping Luttenberg. Gelukkig 
viel het weer mee en de meeste regen viel toen de meeste groepen al binnen 
waren. 
 

Het personeel van camping Luttenberg was vlot met de snacks, zodat er niet 
lang gewacht hoefde te worden op de bestelling van het eten. Nadat de 
groepen de vragenlijsten ingeleverd hadden en de antwoorden bekend 
gemaakt werden was er nog enige discussie over het aantal voertuigen wat 

per etmaal over de A1 
zou rijden. Nadat de 
prijzen uitgereikt waren, 
werden de namen voor 
de organisatie van 
volgend jaar bekend 
gemaakt. 
 

Het was intussen tijd om 
weer te vertrekken naar 
Holten, de eerste bus 
vertrok om kwart voor 
twaalf en de tweede een 
half uurtje later.  
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Jolanda Bronsvoort 

 
Om half acht vertrok onze bus richting? Ja, dat wisten we dus niet. Maar 
eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming had Anton direct door 
waar we waren. Ja die jongen fietst overal, komt overal en herkent dan zelfs in 
het donker een bospad. En hij had gelijk. We waren bij Luttenberg. 
De tocht ging voornamelijk door het bos. Gelukkig was het (toen nog) droog. 
Af en toe kwamen we een andere groep tegen. Dachten we eerst verkeerd te 
zijn gelopen, maar kwamen toen op het idee dat er wellicht twee routes 
waren.  
 

De stop was op een prachtig punt. Achter de grote silo van Booijink 
veevoeders op de ‘berg’ van Luttenberg stonden Bertha en Wim Paalman en 
de Bonke klaar met drank en hapjes. Daarna vervolgden we onze tocht door 
het bos. Toen begon het toch nog te regenen. Na even van de route 
afgedwaald te zijn kwamen we in het dorp terecht. 
 

We waren van plan om richting het café te lopen, maar zover was het nog lang 
niet. We werden door Tim Scheperboer terug het bos ingestuurd. Daar hebben 
we de route weer opgepikt en kwamen uiteindelijk met enige vertraging uit bij 
het eindpunt. Het was inmiddels bijna elf uur. Nog even de vragenlijst invullen 
en de toen aan de patat met. Zo tegen half één weer terug naar de Beuseberg. 
Altijd gezellig, die dropping. 
 

Dit is een gezamenlijke co-productie van Gerda Buschers en Jolanda 
Bronsvoort 
 

De dropping wordt in het vervolg in november gehouden 
omdat maart ieder jaar weer een drukke tijd is waar veel 
georganiseerd wordt door de buurtvereniging. Dus de 
volgende dropping wordt georganiseerd in november 2018. 
De organisatie is dan in handen van Judith Gorkink,  
Arjan Florijn, Herman Brinks, Thijs Veneklaas Slots,  
Margriet Maarsen en Mariette Groteboer. 
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De Boake 
 

 

EEN VURIGE TRADITIE BLIJFT! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De geschiedenis van ‘De Boake’ voert waarschijnlijk al terug tot de oude 
Germanen. De eerste vermeldingen dateren echter uit de zeventiende eeuw. 
In de Beuseberg werden in de vorige eeuw overal kleine ‘boakes’ gebouwd. 
Mijn herinnering gaat terug tot het begin van de jaren vijftig. Onze boake 
stond in de ‘Schotstea’, een weide van Erve Menum, dicht bij een waterkolk. 
 

In de weken voor Pasen gingen we na schooltijd op pad met de hiep (een soort 
handbijltje) om takken van de braombos (struik met gele bloemen) te slaan. 
Deze struiken stonden veelal in de bermen van de zandwegen en golden als 
onkruid. Deze takken waren ons voedsel voor de boake. Met duwkarren en 
kleine wagens werden deze takken naar de boake vervoerd. Op weg van 
school naar huis werd afgesproken waar en hoe laat we zouden starten.  
 

Op Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen, kwamen de vaders meehelpen. 
Paard en wagen waren de welkome hulpmiddelen. Al zingend trokken we 
langs de boerderijen en de Zuurberg om afvalhout te verzamelen. Goede 
Vrijdag was de grote ‘actiedag’! Paaszondag was, traditiegetrouw, de avond 
dat de boake in brand werd gestoken.  
 

Voordat het zover was, werden bij alle families na het melken van de koeien 
eerst eieren gegeten. Moeders zorgde voor een hele grote pan met water met 
daarin wel vijftig of zestig eieren. Deze werden gekookt op het fornuis. Het 
eten van deze eieren was een feest en een traktatie! Je mocht er zo veel van 
eten als je wou. Wanneer deze feestmaaltijd was afgelopen gingen we 
gezamenlijk naar de boake.  



26 

Om acht uur werd de houtstapel in brand gestoken. Niet lang daarna werden 
de eerste, half verbrande stokken, door de jeugd, uit het vuur gesleept. 
Meenemen naar de waterkolk, handen natmaken en over de stok wrijven. Met 
deze zwarte handen werden de gezichten van de toeschouwers ‘behandeld’. 
Dit ritueel was onderdeel van het plezier dat de jeugd en ook de ouderen aan 
de boake beleefden. Na een dik uur was de pret voorbij en ging iedereen naar 
huis. Het voorjaar was begonnen!  

 

In de jaren zestig was alles aan 
verandering onderhevig. Boakes werden 
niet of mondjesmaat gebouwd; andere 
activiteiten ontstonden. De tv deed z’n 
intrede en de jongelui kochten een 

bromfiets of een auto! Iedereen was druk, druk en nog eens druk. In 1967, dit 
jaar 50 jaar geleden, werd er een grote boake gebouwd aan de Evertjesweg, in 
‘De Weire van Huuskes Jan’! Deze boake kreeg via Scheperboer en A1, eind ’70 
een vervolg in diezelfde weire van Huuskes Jan, doar oonder an de barg! De 
Beusebargse Boake Traditie was geboren. Alle Beusebergse jeugd, jongens en 
meisjes, verzamelden zich rond deze boake. Afspraken werden ter plekke 
gemaakt en uitgevoerd. Ook ouderen hielpen de laatste weken een handje 
mee. Het werd een HAPPENING. 
 

In de jaren die 
volgden werd vaak 
de grootste ‘Boake 
van Hooltn’ 
gebouwd. Velen 
werden besmet 
met het 
‘BOAKEVIRUS’! In 
deze periode 
ontwikkelde zich 
ook het fenomeen 
‘slootzitt’n’. In een 
lange rij, tegenover 
elkaar aan de rand 

van de sloot en een biertje en een zure haring in de hand. Vele uren drammen, 
zingen en ouwehoeren: het ‘BOAKEGENOT’ voor de volle 100%.  
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Legendarisch waren in die tijd de boake-barbecuefeesten in de kapschure ‘Bie 
TOONE’. We verhuisden van locatie Huuskes Jan naar de Russendijk (land van 
De Kniepe en Menum) en af en toe de Fliermatenweg (land van Pekkeriet en 
Vasters). De boakes werden in de loop der tijd groter en groter. Het gebruikte 
materiaal beter en professioneler. De Beuseberg heeft gekozen voor een 
mooie boake, model bijenkorf! De afwerking van de boake lijkt op het 
gladstrijken van een grote bos haar.  
 

Wat niet veranderde, in al die achter ons liggende jaren, is het plezier en de 
animo van zowel jong als oud! De jeugd wist en weet elkaar nog altijd te 
vinden. Verliep de onderlinge communicatie in het begin via het ‘wagenspoor’, 
tegenwoordig lopen de contacten via de handy, de app en Facebook. Er is zelfs 
een speciale ‘Paasvuur Beuseberg’ groepsapp, waar je van onmeunig völle op 
de hoogte wordt gehouden.  
 

 
Heel veel Beusebergers voelen 
zich betrokken bij ‘DE BOAKE’. 
Het voelt als een warm bad; 
meehelpen vanaf je derde tot ver 
in het tachtigste levensjaar!  

 

Moraal van het verhaal:  
 

JOUW VRIENDEN  
VIND JE BIJ DE BOAKE!  
 

Gert van Evertjes 
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Omgevingsplan buitengebied Rijssen-Holten 
 

 
Bij de gemeente Rijssen-Holten wordt gewerkt aan een omgevingsplan voor 
het buitengebied. Dit gebeurt in de vorm van een pilot, want een omgevings-
plan is een nieuw soort plan. Ook het bijbehorende milieueffectrapport wordt 
gemaakt via een pilot. De grootste wijziging is dat er straks geen bestemmings-
plannen en allerlei afzonderlijke beleidsdocumenten meer zijn, maar dat er 
één omgevingsplan is.  
 

Een omgevingsplan bevat uiteindelijk alle informatie over de fysieke leef-
omgeving. Denk aan regels voor evenementen, kappen van bomen of de 
aanleg van uitwegen. Een belangrijke wijziging is dat de informatie in een 
omgevingsplan object/perceelgericht wordt ontsloten.  
 

In de afgelopen maanden zijn er duizenden objecten en percelen 
geïnventariseerd, maar de gemeente heeft niet altijd alle informatie beschik-
baar! Zo is niet altijd bekend welke bedrijfswoningen als plattelandswoning 
gebruikt worden. Het is dan ook van groot belang dat u uw eigen gegevens 
controleert en controleert of het toegestaan gebruik klopt. 
 
Terinzagetermijn is voorbij 
Het concept omgevingsplan dat ter inzage lag is een werkdocument. Alle 
inspraakreacties die de gemeente heeft ontvangen, worden betrokken bij het 
verder uitwerken richting een ontwerp omgevingsplan. De reden voor deze 
manier van werken is dat u de kans krijgt om mee te denken in de vormgeving 
van het omgevingsplan. In aanloop naar het concept omgevingsplan zijn 
diverse partijen (onder andere LTO, IVN en RECRON) ook al deelnemers 
geweest in het proces. 
 
Iets gezien wat niet klopt? 
Juist omdat het een werkdocument is met een heel nieuw soort weergave, is 
het mogelijk dat nog niet alles 100% op orde is. Er is zijn al enkele fouten 
gesignaleerd. Deze punten worden opgelost richting het ontwerp omgevings-
plan. Komt u iets tegen wat volgens u niet klopt of waar u vragen over heeft? 
Laat het de gemeente weten per mail (buitengebied@rijssen-holten.nl). Dit is 
geen formele inspraakreactie meer, maar kan wel helpen uw situatie kloppend 
te krijgen. 
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Waar kan ik mijn huidige situatie checken? 
Gaat u dan naar www.rijssen-holten.nl/omgevingsplanbuitengebied. 
Hier staat een filmpje met de uitleg over het omgevingsplan. Onder het kopje 
‘eigen viewer’ gaat u naar het omgevingsplan toe en kunt u een adres 
opzoeken.  
 
Heeft u vragen? 
Neemt u dan contact op met Wietske Weis of Kees van Bart. Zij zijn bereikbaar 
per email buitengebied@rijssen-holten.nl.  
 
Achtergrondinformatie bij het omgevingsplan 
Het is de bedoeling dat alle gemeenten vanaf 2018 een omgevingsplan voor 
hun hele gemeente hebben ontwikkeld. In de periode hieraan voorafgaand is 
het mogelijk om een omgevingsplan als pilot uit te werken. De pilot houdt in 
dat de gemeente mag proefdraaien met het opstellen van een omgevingsplan. 
Het is aan de gemeente zelf om de bouw- en gebruiksregels te bepalen.  
 

Als pilot is in Rijssen-Holten eerst gekozen voor een plan voor het 
buitengebied. De reden hiervoor is dat in het buitengebied diverse functies 
aan de orde zijn (zoals agrarische maar ook ander soort bedrijven, wonen, 
recreëren, e.d.), waar bij ontwikkelingen op ingespeeld moet kunnen worden. 
Een omgevingsplan geeft deze flexibiliteit. Bij de uitwerking van het 
omgevingsplan is rekening gehouden met de Nota van Uitgangspunten, waarin 
de mogelijkheden voor de ontwikkeling van bedrijven, landschap en wonen 
centraal staan. 
 
De hoogtepunten hieruit zijn: 
• Agrarische bedrijven: agrarisch bouwvlak op maat rondom de huidige 

bebouwing met 0,5 hectare aan uitbreidingsmogelijkheden. 
• Wonen: in plaats van m3 inhoud naar m2 oppervlakte, 750 m3 wordt  

150 m2. Voorgesteld wordt om via een wijzigingsbevoegdheid tot 300 m2  
te gaan. 

• Verblijfsrecreatie en recreatiewoningen: onderscheid tussen bedrijfsmatig 
geëxploiteerde terreinen en andere individuele recreatiewoningen 

 

  

mailto:buitengebied@rijssen-holten.nl
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Life’s a Journey – Not a Destination 
 
Het leven is een reis – geen bestemming 
Geschreven door Lianne Paalman 
 
Na mijn terugkomst uit Nepal, werd ik in de Beuseberg heel warm ontvangen. 
Wat was het fijn om zoveel steun te krijgen, zoveel warmte te ontvangen en 
om tegelijkertijd veel ruimte te hebben om te verwerken van wat me was 
overkomen. 
 

Zo’n twee maanden later hakte ik een vertwijfelde knoop door: ik besloot de 
reis naar Midden- en Zuid-Amerika te maken die ik in mijn achterhoofd 
geparkeerd had. Ik was té rusteloos en zoekende om in Nederland te blijven. 
Na mijn ervaring in Nepal had ik onder andere veel verdriet, ongeloof en 
onmacht een plek kunnen geven, dit had tot gevolg dat ik een enorme ‘boost’ 
ging voelen; een grote levenslust en kracht. Ik leef! Ik kan kiezen hoe ik mijn 
leven invul, met wie ik het deel, waar ik het leef. Dus wat ging ik kiezen? Ik had 
even geen idee meer.  
 
Deel drie – Midden- en Zuid-Amerika 
Nieuw-Zeeland stond vooral in het teken van bestaande en veilige kaders 
loslaten en nieuwe dingen ontdekken, Latijns-Amerika daarentegen stond 
vooral in het teken van op zoek zijn naar wat ik in dit leven wil, naar mezelf. 
 

De aftrap nam ik samen met Rudy. Latijns-
Amerika stond ook op zijn verlanglijstje en zo 
kwam het dat we samen op 1 november op het 
vliegtuig naar Guatemala stapten. Beide 
verbleven we een tijd in Antigua, een relatief 
rustig, mooi plaatsje. Rudy ging in een hostel 
werken, ik had vrijwilligerswerk gevonden bij 
Tess Unlimited.  
 

Nederlandse Tessa (www.tessunlimited.nl) 
heeft een organisatie opgezet die met name 
kinderen met een hazenlip opereert en 
behandelt. In Guatemala komt dit veel voor en 
als je daar wordt geboren met een hazenlip, 
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beperkt je dit aanzienlijk in bijvoorbeeld je scholings- en huwelijkskansen. 
Guatemala is een heel arm land waarin familiebanden, en dus ook trouwen, 
heel belangrijk zijn. Daarnaast wordt veel gedacht dat er echt iets mis is met je 
als persoon als je een hazenlip hebt (terwijl het ‘alleen’ een lichamelijke 
beperking is). Stel je voor hoe je met vooroordelen te maken hebt! 
 

Bij Tessa heb ik een maand vrijwilligerswerk gedaan, waarvan twee weken 
tijdens het zomerkamp waar kinderen met een hazenlip (of die inmiddels zijn 
geopereerd daaraan) kunnen deelnemen. Van heinde en verre komen deze 
kinderen en je ziet ze in deze twee weken opbloeien. Het contact met 
lotgenoten is ontzettend belangrijk, evenals even weg zijn van thuis waarin je 
wellicht te maken hebt met een stigma en (grote) armoede. Tijdens deze 
weken worden veel verschillende activiteiten met de kinderen gedaan en 
daarnaast wordt logopedie en psychologische ondersteuning geboden.  
 

Wat moesten veel kinderen huilen toen ze na twee mooie weken weer naar 
huis gingen. Maar met hele mooie ervaringen in hun rugzakjes en veel nieuwe 
vriendjes hebben we ze hopelijk een hele waardevolle en helpende tijd 
kunnen meegeven. 
 

De taal vond ik wel een ding. Ik was gestart met een cursus Spaans voordat ik 
op reis ging en eenmaal in Guatemala ging ik met sprongen vooruit. Maar joh, 
wat is het lastig om je verstaanbaar te maken en anderen te begrijpen in een 
taal die je nog lang niet machtig bent! Super frustrerend en confronterend 
vond ik dat soms. Ik heb hierdoor nog meer respect gekregen voor mensen die 
Nederlands leren.  
 

In Antigua lieten we ons vervoeren door 
de chicken bussen. Grote, kleurrijke 
bussen waar vaak lekkere Latijns- 
Amerikaanse muziek werd afgespeeld 
en waarin niemand klaagt als er drie 
mensen op ieder bankje zitten (wat heel 
krap is) en het gangpad ook vol staat 
met mensen. Geweldig vond ik dat, zo’n 
andere mentaliteit. 

 

Verder was er iedere dag een grote markt met heel veel verse groenten en 
fruit. Ook kokosnoten waren er te vinden (en kostten bijna niets, in mijn ogen 
dan). De bovenkant werd er afgehakt, rietje erin en meenemen maar! 
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En wat ik heel grappig vond, is dat de vrouwelijke paspoppen bij de kleding- 
kramen mooie ronde billen hadden. Waar het in Nederland zo dun en slank 
mogelijk moet zijn, zijn de Guatemalteekse dames (en ook de rest van hun 
Latijnse buurvrouwen) heel trots op hun rondingen en dat mag gezien worden. 
 

Tijdens de maand in Guatemala leerde ik Marianne en Josette kennen, twee 
hele leuke Nederlandse dames met wie ik in hetzelfde gastgezin woonde en 
die hetzelfde vrijwilligerswerk deden. Wat een leuke meiden! Met hen ben ik 
hele goede vriendinnen geworden en nog steeds zien/spreken we elkaar 
regelmatig. Met hen en nog een andere vriendin hebben we na de maand 
vrijwilligerswerk een week samen door Guatemala gereisd. Wat een prachtig 
land!  
 

Semuc Champey hebben we bijvoorbeeld 
bezocht, een prachtig natuurreservaat 
waar turquoise gekleurde poelen gevormd 
zijn, trapsgewijs tegen elkaar aan, waarin 
we heerlijk gezwommen hebben. En Tikal, 
in de tijd van de Maya’s een van de 
grootste steden met veel prachtige 
tempels. Vervoer regelden we bij kleine 
reisbureautjes, zodat we veelal uren in 
kleine busjes doorbrachten die ons van de 
ene plek naar de andere vervoerden. En 
toen was het tijd om zonder de dames, via 
een aantal dagen in Mexico naar Chili te 
vertrekken.  
 

In Mexico werd ik opnieuw met mijn sluimerende onrust geconfronteerd: wat 
wilde ik nou met mijn leven gaan doen? In Cancun, op het dakterras van het 
hostel stelde ik mezelf de vraag: als alles kan, wat doe ik dan over een jaar?  
En toen begon ik te schrijven, want het antwoord kwam verrassend makkelijk 
en was bijzonder ‘simpel’: dan leef ik in Nederland, breng ik veel tijd door met 
mijn vrienden en familie, woon ik in een hele leuke woning op een hele fijne 
plek, heb ik een fantastische baan, ben ik samen met een geweldige vent. 
Zoiets, zeg maar. 
 

Dus ja, best helder. Wat was ik blij dat ik ein-de-lijk een richting had gevonden 
en niet eens zo moeilijk. Achteraf. 
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Het vage plan was nog wel mijn goede vriend Alexis op te zoeken in Chili. En 
ook al wist ik nu wat ik wilde doen, ik wilde nog niet naar huis, maar eerst 
meer van dit deel van de wereld zien. Dus ik ging naar Chili om dit land te zien, 
ergens vrijwilligerswerk te doen en Alexis te bezoeken. 
 

Met Alexis was ik in Wanaka (Nieuw-Zeeland) bevriend geraakt en wat was het 
gaaf om hem weer te zien! Hij liet mij veel van de omgeving zien en onze 
vriendschap groeide snel uit tot een romance. Heerlijk was het om een maand 
of drie aan te haken aan het leven van mijn ‘Latino Lover’ en kampeertrips te 
maken, naar feestjes te gaan, bij barbecues te zijn, wandelingen in de 
prachtige omliggende natuur te maken, veel te zwemmen in het meer met 
zicht op de vulkaan: wauw! 

 

Daarnaast ben ik ook alleen gaan reizen, heb ik 
onder andere de Chileense woestijn gezien met 
een uitstapje naar de zoutvlakte in Bolivia. 
Vierentwintig uur heb ik erover gedaan, om met 
de bus van Santiago (de hoofdstad van Chili) naar 
de Chileense woestijn te komen. Dat is even wat 
anders dan anderhalf uur van Holten naar 
Schiphol  
 

Een ander cadeautje was dat zus-lief Saskia en ik 
elkaar twee keer in Chili troffen! Saskia heeft een 
maand of vijf door het continent gereisd en 
‘toevallig’ waren we rond dezelfde tijd in Chili, 
reden genoeg dus om een aantal dagen samen 
door te brengen. Super om een stukje van onze 
ervaring met elkaar te delen! 
 

Alexis werd de basis waarnaar ik terugkeerde na 
mijn trips. Tot we begin maart vorig jaar weer 
afscheid van elkaar namen: mijn vlucht naar 
Nederland was gepland, tijd om naar huis te 

gaan. Wat had ik er enerzijds zin in om te gaan! Zin om mijn leven weer te 
gaan opbouwen. Na zo’n lange tijd ‘on the go’ te zijn, voelde ik sterk de 
behoefte om me weer te settelen, iets op te bouwen en te verdiepen. Voor mij 
is reizen geweldig en het heeft me zo ontzettend veel gebracht, maar 
uiteindelijk te oppervlakkig om voor langere tijd te blijven doen: na iedere keer 
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weer afscheid nemen van een plek en van mensen was het nu tijd voor meer 
stabiliteit.  
 

Afscheid nemen van Alexis vond ik vreselijk. Wat heb ik gehuild tijdens de 
vlucht naar huis en wat heb ik hem gemist. Een dag of vijf na thuiskomst had ik 
een sollicitatiegesprek bij de werkgever waar ik vóór mijn reis naar Nieuw-
Zeeland ook had gewerkt. Diezelfde avond kreeg ik te horen dat ik de functie 
had: per 1 april mocht ik werken voor het sociale wijkteam in gemeente 
Lochem! Wauw, wat een fantastisch cadeau! Drie weken na thuiskomst startte 
ik in deze baan. Die drie weken waren lang genoeg om te ‘landen’ in 
Nederland, afscheid te nemen van mijn reisleven (best een dingetje hoor) en 
ruimte te hebben voor mijn nieuwe begin. 
 

En nu is het alweer een jaar later 
Ik werk nog steeds met heel veel plezier in het sociale wijkteam. Ik woon 
dichtbij mijn familie en vrienden en, al zou ik graag wat meer tijd met ze 
doorbrengen, ik zie ze regelmatig. Inmiddels woon ik met veel plezier in 
Deventer en sinds kort ben ik samen met Mark, een fantastische, leuke en 
lieve vent met wie ik nog heel veel wil (be)leven.  
 

Zoeken doe ik nog steeds wel eens. Vinden doe ik ook heel veel en wat heb ik 
de laatste jaren veel gevonden! Wat leef ik een ontzettend rijk leven  
Alexis spreek ik af en toe nog, hij maakt weer deel uit van mijn verre 
vriendenkring. En reizen? Reken maar! In de vorm van een lange vakantie en 
met Mark. 
 

   
   

En ach, zeg nooit nooit hè  

  Want Life’s a Journey –  

  not a Destination. 

 
  Lianne Paalman 
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Ik geef de pen door aan... 
 
Jan Wendel Beldman en Willem Lamers 
 
 Willen jullie jezelf voorstellen? 
 Willem: ik kom uit een dorpje in 

Brabant in de buurt van Boxmeer. Ik 
heb gestudeerd in Maastricht aan de 
Hotelschool en ben uiteindelijk in 
Utrecht bij Douwe Egberts gaan 
werken, waar ik processen begeleid 
voor de zakelijke markt. Ik houd erg 
van koken en taarten maken. Op een 
feest in Utrecht heb ik Jan Wendel 
ontmoet en na een poosje daar te 
hebben samengewoond in de 
binnenstad zijn we op zoek gegaan 
naar een boerderijtje in de omgeving 
van Holten. Sinds drie jaar wonen we 
nu hier. 

 Jan Wendel: Na mijn studie Rechten in 
Groningen en Forensische 
Wetenschappen in Maastricht ben ik 
in Amsterdam gaan werken bij de 
politie bij het Politie Service Centrum. 
Ik begeleid en train daar nieuwe medewerkers en ik werk als 
vertrouwenspersoon voor de politie. Na een paar jaar in Utrecht te hebben 
samengewoond wilde ik toch graag weer terug naar Holten. Toen mijn oud-
tante Trui overleed kregen wij de mogelijkheid om een deel van het huis 
van mijn ouders te gaan bewonen. 

 

 Waar en wanneer ben je geboren? 
 Willem In 1983 in Rijkevoort en Jan Wendel in 1984 in Holten.  
 

 Waar woon je nu? 
 In het huis van ‘tante Trui’, de oud-tante van Jan Wendel. We wonen naast 

Bert en Joke, de ouders van Jan Wendel. We hebben het oude huis moeten 
afbreken. Het was erg oud en niet meer geschikt om fijn in te kunnen 
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wonen. We zijn nu met de laatste loodjes van de nieuwbouw bezig en 
hebben al die tijd in het oude ‘kokhuus’ gewoond.  We hebben ontzettend 
veel zin om in de nieuwe woning te gaan. Het wordt heel mooi (vindt de 
redactie).   

  
 

 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden? 
 Zoals gezegd werken we in Utrecht en Amsterdam. Dat kost behoorlijk wat 

reistijd. Daarom werken we parttime zodat we ook tijd hebben voor onze 
dieren en natuurlijk nu nog de bouw van het huis. 

 ’s Avonds als we thuis zijn zorgen we voor onze dieren en de moestuin. In 
het weekend zijn we op dit moment druk bezig met de bouw van ons 
nieuwe huis. ’s Zaterdags in de namiddag is het dan tijd voor een lekker 
biertje bij het vuur in de tuin. 

 

 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden? 
 Willem kookt en bakt graag. Jan Wendel 

houdt van tuinieren. Wat hij verbouwt in 
de moestuin, daarvan maakt Willem een 
lekkere maaltijd. 
Verder zijn we een soort hobbyboeren. 
We hebben een paar koeien en een 
varken met biggen en bijen.  

 Daarnaast houden we van paardrijden bij 
stal De Eik en maken we graag verre 
reizen. We nemen dan alleen onze 
backpack mee, boeken een vliegticket en 
zien wel waar we terechtkomen.  
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 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s?   
 We hebben geen tv meer. Daar zie je alleen maar een hoop ellende. Wel 

hebben we een abonnement op Netflix, waar we vaak series kijken. Onze 
favoriet op dit moment is Game of Thrones. In de auto naar het werk 
luisteren we naar de radio. Zo blijven we een beetje op de hoogte van het 
nieuws. 

 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 We hebben al veel verre reizen gemaakt, naar o.a. Vietnam, Thailand, 

Cambodja en Indonesië. Onze laatste vakantie was een stuk dichter bij huis, 
namelijk een skivakantie in Duitsland.  

 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Het zijn eigenlijk geen echte huisdieren. Alles loopt buiten. Koeien, varkens 

en kippen. Jan Wendel heeft jaren een paard gehad, maar deze is vorig jaar 
helaas op hoge leeftijd overleden. Als het huis klaar is willen we ook nog 
graag een hond. De koeien zijn van het ras Aberdeen Angus, deze hebben 
we sinds december. Sinds kort lopen hier twee kalfjes bij. De varkens zijn 
Bonte Bentheimer x Husumer en hebben biggen. En verder hebben we ook 
nog bijen. 

 

 Waar ben je trots op? 
 Dat we dit waar we nu wonen bereikt hebben. Op deze prachtige plek in 

een oude boerderij. We willen graag proberen om zelfvoorzienend te zijn 
en hier te wonen zoals dat vroeger ging. Met een eigen moestuin en wat 
vee en respect voor het land en de dieren. Op deze manier proberen we 
een nieuwe samenwerking te creëren tussen huis, grond en bewoners. 

 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Het noaberschap, dat mensen elkaar kennen en dat we fijn opgenomen zijn 

in de buurt.  
 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Nee, hebben we niet echt. We zijn geen lid, maar gaan wel naar een aantal 

activiteiten die georganiseerd worden, zoals het paasvuur dat willen we 
nooit missen. Dit vinden we altijd erg gezellig. 

 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 Het paasvuur is een mooie traditie van vroeger.  Als we straks in het 

nieuwe huis wonen kunnen we het zien branden vanuit ons bed. Maar we 
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gaan er liever zelf naar toe om gezellig een biertje te drinken met familie, 
vrienden en buren. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Wij nodigen iedereen uit om eens een kijkje op onze website te nemen. 

Deze geeft een goede indruk van hoe wij hier leven en wat we hier doen 
https://hetflier.wordpress.com/  

 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom?  
 De redactie mag van ons een nieuwe persoon kiezen voor hun volgende 

interview. 
 

De redactie van het Beuseberger Nieuwsblad wil Jan Wendel en Willem 
hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst op ’t Flier. Het was zeer 
interessant om jullie verhalen te horen en bovenal erg gezellig! 
 
 

Vooraankondiging busreis 
 

Beste leden van de buurtvereniging 
 

De busreis voor dit jaar is gepland op donderdag 24 augustus. 
Het is de bedoeling dat u middels de bekende rode flyer eind juni een 
inschrijfformulier ontvangt wat u dan bij de organisatoren kunt 
inleveren. De inleverdatum staat vermeld op het formulier. Dit gaat 
dus op dezelfde wijze als vorig jaar. 
 

Diegenen die in 2016 ook mee zijn geweest, maar geen lid van de 
buurtvereniging Beuseberg zijn zullen deze info ook krijgen. Voor hen 
geldt hetzelfde als voor de leden. De organisatie gaat ervan uit dat zij 
de kosten nog steeds op € 60, 00 per persoon kan 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: 
Janna Stoevenbelt, Beusebergerweg 43 telefoon 0548 36 17 18 
Gerda Wibbelink, Beusebergerweg 78 telefoon 0573 22 14 13 
José en Jan Remmelt Schoemaker, Beusebergerweg 64 
telefoon: 0548 36 41 38 
 

Wij hopen dat velen van u meegaan.  
Zet de datum alvast in uw agenda! 

https://hetflier.wordpress.com/
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Collins Remembrance Trail 
 
Op 19 november 1920 werd in Canada Maurice 
Willis Collins geboren. In de buurt van Tara, iets 
ten zuiden van Owen Sound in Ontario, groeide 
hij op in een gezin met zeven kinderen. Het was 
geen vetpot op het boerenbedrijf. Hij was 83 kg 
en 1 meter 82 lang toen hij zich op 18 februari 
1942 meldde voor militaire dienst in Owen 
Sound. Want het was oorlog in de wereld. 
Hij wordt ingedeeld bij ‘The Black Watch of 
Canada’. Het medisch rapport laat weten dat hij 
bruin haar, blauwe ogen en normale oren heeft. 
Hij krijgt het registratienummer B.58490. Ook zijn broer Erle gaat in militaire 
dienst. Nog geen 22 jaar oud verlaat farmer Maurice, als single, de ouderlijke 
woning, het ongewisse avontuur en het gevaar tegemoet. 
 

Op D-day (6 juni 1944) is Maurice bijna in Engeland en moet nog tien weken 
wachten om ook naar Normandië verscheept te worden. Op 12 augustus 1944 
komt hij aan in Frankrijk en op 14 augustus 1944 wordt toegevoegd aan ‘The 
Black Watch of Canada’. 
 

Vanuit Normandië ging het langzaam noordwaarts, richting België en Zeeland. 
Op 14 september is hij gewond geraakt door een granaatscherf in zijn gezicht. 
Het logboek zegt dat ze toen in de buurt van Duinkerken waren (bij 
Bourbourgville). Op 10 oktober wordt hij weer toegevoegd aan zijn eenheid, 
die toen in Hoogerheide was (net onder Bergen op Zoom). Vervolgens ging het 
naar het oosten en ten zuiden van Nijmegen werd de winter ’44-’45 
doorgebracht. In het voorjaar van 1945 werd de Rijn in de buurt van Emmerich 
overgestoken. Toen ging het strijdend verder noordwaarts. Via Laren kwamen 
de manschappen bij de Wippert waar de Schipbeek een grote barrière was.  
Hier ondervonden ze hevige tegenstand. Op 7 april werd de Schipbeek 
overgestoken en kwamen de bevrijders de Beuseberg in. 
 

Maurice is in de buurt van de families Kolkman aan de Fliermatenweg als hij 
door Duitse kogels getroffen wordt. Zwaargewond wordt hij overgebracht 
naar de boerderij van Schupperts-Jan-Albert aan de Russendijk waar een 
noodhospitaal was ingericht. Daar bezwijkt hij aan zijn verwondingen,  
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24 jaar jong. ‘Killed in action’, staat in het telegram dat bij zijn ouders in 
Canada na enkele dagen terecht komt. Nu ligt Maurice op de Canadese 
begraafplaats in Holten, plot 1.A.2.  
 

In mei 2015 heeft een grote groep Holtenaren het bevrijdingsvuur van 
Normandië naar Holten gebracht onder de projectnaam ‘The Black Watch 
Trail’. Dit was een estafettetocht, waarbij de vlam van de vrijheid door 
hardlopers en wielrenners gedurende twee dagen over 800 km werd 
doorgegeven. Ook werd stilgestaan bij en aandacht geschonken aan Maurice. 
 

 
 

In Canada is deze tocht van 2015 niet onopgemerkt gebleven. Oomzeggers en 
andere familieleden van Maurice hebben contact opgenomen met de 
organisatoren van de Black Watch Trail. Zij willen graag, ter ere van hun oom 
Maurice, de tocht óók maken. Circa vijftien familieleden van Maurice hebben 
besloten om dit voorjaar naar Europa te komen en met tien van hen wordt de 
route die Maurice volgde, van Normandië naar Holten, opnieuw afgelegd. Een 
aantal fietsend en een aantal per auto.  
 

De Tweede Wereldoorlog blijft ook bij de volgende generaties in de 
herinneringen en verhalen voortleven. De band tussen Canada en Nederland 
wordt nog steeds gevoeld. De bedoeling is dat we op 3 mei om 20:00 uur 
aankomen bij de fam. Kolkman aan de Fliermatenweg, waar een kleine 
plechtigheid (met koffie) zal plaatsvinden. Hiervoor bent u bij dezen van harte 
uitgenodigd. 



42 

Programma voorjaarsfeest 2017 
 

Vrijdagavond 9 juni 2017 
Start van het voorjaarsfeest. Deze avond is voor de alom bekende revue 
gereserveerd. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  
De avond start om 19:30 uur met de inhuldiging van de schutterskoning(in) 
van 2017. 
 

Zaterdag 10 juni 2017  
Middag: Voor de zaterdagmiddag is er dit jaar weer voor een buurttoernooi 
gekozen. Met spellen voor jong en oud. Vanaf 13:30 uur is de tent geopend 
en uiterlijk 14:00 uur wordt er gestart met het toernooi. De prijsuitreiking 
van de winnaars vindt plaats om 20:00 uur in de tent. Deelname is geschikt 
voor jong en oud vanaf 10 jaar. 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 via een van de commissieleden. 
Vanaf 17:00 uur wordt er een recordpoging gedaan met muzikale omlijsting 
door de Hoolter Deerns.  
Avond: De avond wordt om 20:00 uur geopend met de huldiging van de 
winnaars van het buurttoernooi. De muzikale ondersteuning van de avond 
geschiedt door de band Fools Gold, een pop/rock coverband, gevolgd door 
een oude bekende, namelijk Kobus en de Rokkers. 

 

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 het voorjaarsfeest en zorg dat u als eerste op de 
hoogte bent van het nieuws uit uw buurt. 

 

Voorjaarsfeestcommissie 2016 
Yvet Muller: 06 - 48 17 44 30  Marjan Stegeman: 36 63 55 
Henk Scheperboer: 06 - 31 67 06 60 Judith Gorkink: 54 78 93 
Stefan Pekkeriet: 06 - 12 05 34 99 Carla Haan: 54 67 18 
Hanneke Nijenhuis: 06 - 13 65 06 20 
 

Contactpersoon:  Stefan Pekkeriet 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: ................................................................................................................................................................................................. 

 
 
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................ 

Postcode + Woonplaats: ...................................................................................................................................................................... 

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................................ 

E-mailadres: ............................................................................................................................................................................................................ 

 
 

Dit formulier kunt u sturen naar:  
Agnes van Wieringen  
Bergmanstraat 33 
7451 GL Holten 
06 -  38 30 45 18 
 

Ook kunt u uw gegevens e-mailen naar: 
secretaris@beuseberg.nl 
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