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Van de redactie 
 

Zo, het jaar zit er alweer bijna op. We kijken terug op ons  
eerste jaar als redactie van het buurtblad. En we zijn  
tevreden. Het is elke keer weer gelukt om een krantje te maken van zo 
rond de 30 pagina’s. Het is altijd even zoeken naar de onderwerpen in 
het begin, maar voor we het in de gaten hebben is het blad alweer 
gevuld. Vaak is het last minute werk. De deadline die we onszelf stellen 
wordt altijd op het laatste nippertje gehaald. Vaak komen de stukjes 
nog op de laatste dag binnen. In de week voordat het bestand naar de 
drukker gaat hebben we dan ook veelvuldig overleg via whatsapp en 
mail. De laatste avond kruipen we met elkaar achter de computer en 
wordt alles nog eens goed doorgelezen voordat het definitief verstuurd 
wordt. En altijd zijn we zelf weer heel benieuwd naar het resultaat.  
 

Ook deze keer weer veel bijdragen met verschillende onderwerpen.  
Veel activiteiten zijn er weer geweest de afgelopen periode. De 
kinderspeelmiddag en -avond, de Zaagmolentrofee, Sinterklaas en 
natuurlijk de seniorenmiddagen. Een nieuwe activiteit die dit jaar voor 
het eerst gehouden werd is de kerstfair Mirrewinter op ’n Haspel, 
georganiseerd door onze eigen buurtvereniging. Dit was een groot 
succes, dus voor herhaling vatbaar denken wij. 
 

Verder hebben we het vervolg op het verhaal van Lianne Paalman, 
waarvan wij diep onder de indruk waren toen wij het lazen. Leuk om te 
lezen is het verhaal van het weekendje naar Berlijn, van de AOW. Een 
stuk over midwinterhoornblazen en een verslag van het bezoek aan de 
sauna door onszelf. En dan zijn we er nog niet. We weten niet of jullie 
het krantje nog voor de Kerst ontvangen, het zal erom spannen, of net 
er na. Hoe dan ook, we wensen jullie heel veel leesplezier met dit extra 
dikke nummer. 
 

Wij wensen iedereen heel fijne kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2017. 
 

Jo & Jo 
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Van de bestuurstafel 
 

Na een jaar vol activiteiten is het einde van 2016 in zicht. 
De kerstboom is opgezet en de melkbussen worden weer 

opgezocht voor het carbidschieten op oudjaarsdag. De afgelopen drie 
maanden zijn er een aantal activiteiten geweest. Op dinsdag 4 en 
woensdag 5 oktober werden er avonden georganiseerd in het museum 
“Broer een levenlang boer” voor een cursus voor het gebruik van het 
AED-apparaat. Er deden 12 personen aan mee. De cursus werd gegeven 
door Henk Rietberg. 
 

Op 4 november werd weer geschoten voor de Zaagmolentrofee in 
Dijkerhoek. Beuseberg werd dit jaar vertegenwoordigd door 4 teams, 
waarvan 3 mannenteams en dit jaar ook weer een vrouwenteam. 
Zaterdag 12 november was het tijd voor de jaarlijkse kinderspelavond. 
Er waren 22 kinderen die meededen aan deze gezellige avond. De 
avond begon in de gymzaal aan de Lageweg. Eerst werd er apenkooi 
gespeeld in de gymzaal en om 21:00 uur ging de eerste groep weg voor 
een speurtocht. Aan de hand van foto’s moesten de kinderen hun weg 
bepalen.  
 

Op dinsdagmiddag 15 november werd voor de seniorleden een 
bijeenkomst georganiseerd. Op deze middag kwam Piet Elzinga 
vertellen over zijn werk in de olie- en gaswinning. Dit werd bij het 
museum “Broer een levenlang boer” gehouden. 
 

Zaterdagmiddag 26 november was het dan zover; Om half 3 zou 
Sinterklaas in de Beuseberg komen. Samen met zijn twee pieterbazen 
arriveerde hij bij de “Grieze” in de kantine. Er waren 12 enthousiaste 
kinderen en ouders aanwezig. Ze hebben een gezellige middag gehad 
met veel pepernoten en leuke cadeaus. 
 

18 december werd er een kerstfair georganiseerd op het terein van 
Outdoors, hier waren verschillende kraampjes aanwezig en veel 
gezelligheid. Zo zijn we aan het eind van het jaar gekomen. Wij als 
bestuur en diverse commissies zijn al druk bezig voor de activiteiten 
voor het aankomende jaar. Zo is de carnavalscommissie al druk bezig 
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met het nieuwe ontwerp voor 2017. De boakebouwers hebben de 
locatie geregeld en zijn al druk op zoek naar hout om er komend jaar 
weer een mooi en gezellig paasvuur van te maken. Ook de 
voorjaarsfeestcommissie is al druk bezig met de plannen voor het 
jaarlijkse Voorjaarsfeest. 
 

Namens het bestuur zeg ik: tot volgend jaar! 
 

Rens Buschers 
 
 

AED en reanimatiecursus 
 

Sinds kort is de buurtvereniging in het bezit van een 
AED. Bij het museum van Broer hangt buiten (op een 
goed bereikbare plaats) een AED in een speciale kast. 
Begin oktober hebben diverse leden van de 
buurtvereniging de reanimatiecursus en uitleg over het 
gebruik van de AED gevolgd. 
 

Henk Rietberg, bevlogen EHBO’er, heeft op duidelijke en heldere wijze 
de cursus gegeven. We begonnen met een klein introductiefilmpje van 
de Hartstichting over Basale Reanimatie. Henk vertelde daarna hoe te 
handelen als iemand in je naaste omgeving hartproblemen krijgt. 
 

1. Patiënt aanspreken en vragen “Gaat het?”; 
2. Direct 112 bellen (of iemand laten bellen); 
3. Controleer of er ademhaling is 
 

En natuurlijk van het grootste belang: direct beginnen met reanimeren. 
 

Maar hoe doe je dat dan? 
Henk had zijn pop meegenomen en deed voor hoe je moet reanimeren: 
 

4. Handen op een bepaalde manier (om zo goed mogelijk te drukken) 
op de borstkas plaatsen en 20x drukken; 

5. Dan 2x mond op mond beademing (hoofd iets achterover houden, 
neus dichtknijpen); 

6. Doorgaan tot de AED’er is!  
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Het lijkt heel makkelijk, 
maar in de praktijk bleek 
het nog niet zo 
eenvoudig. Na allemaal 
diverse keren te hebben 
geoefend, hadden we de 
slag te pakken.  
 

Daarna hebben we de 
AED erbij gehaald.  
 

Hoe ga je daarmee om? 
De AED wijst eigenlijk 
voor zich, na het starten, de electroden bevestigen en goed luisteren 
naar wat er stap voor stap wordt gezegd, deze handelingen uitvoeren. 
En natuurlijk doorgaan tot er hulp is gearriveerd!  
 

Een erg leerzame avond. We hebben ons aangemeld bij HartslagNu. 
Hierdoor zijn we inzetbaar als burgerhulpverlener. Je kunt via de 
mobiele telefoon een oproep ontvangen als er bij jou in de buurt 
iemand onwel is geworden en reanimatie nodig heeft. We hopen van 
ganser harte dat we de AED niet hoeven in te zetten! 
 

Miny Stoevenbelt 
 
 

De kinderspelmiddag van de Beuseberg 
 

Op zaterdag 8 oktober was er weer een 
kindermiddag voor de kinderen van 4 tot 
9 jaar. Eerst verzamelen bij de familie 
Ebrecht en toen met acht kinderen 
(helaas waren er drie kinderen ziek) in 
twee auto’s richting Raalte, naar “De 
Flierefluiter”.  
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Eerst hebben we met ons allen binnen gespeeld, 
waar je veel kunt klimmen en glijden. Daarna 
maar wat gedronken met wat lekkers erbij. 
Vervolgens zijn we allemaal naar buiten gegaan 
en konden we na veel geduld ‒ er stond een 
hele lange rij ‒ gaan ponyrijden.  
 

Het ijsje was na dat wachten wel erg lekker. Na 
nog even binnen-gespeeld te hebben ging het 
patatje er goed in en was de middag ten einde. 
Al met al een geslaagde middag!! 
 
 

De seniorenclub 
 
Woensdag 26 oktober ‒ Brookduo 
 

Op woensdag 26 oktober waren we uitgenodigd 
om samen met de senioren van Dijkerhoek en 
Espelo een optreden van het Brookduo uit 
Markelo bij te wonen. Het was een goed 
bezochte voorstelling. Dit bleek wel omdat er 
veel stoelen bijgeplaatst moesten worden. Het 
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werd een heel gezellig muzikaal optreden met lekkere hapjes en een 
drankje. De grote opkomst laat zien dat zo`n gezamenlijke middag wel 
bij velen in de smaak valt en voor herhaling vatbaar is.  
 
Dinsdag 16 november – Broer  
 

Voor deze bijeenkomst hadden we de heer 
Elzinga uitgenodigd. Helaas liet hij op het 
laatste moment verstek gaan. Gelukkig we 
hadden we in Broer een goede vervanger. 
Hij begon met enkele kleine conferences 
waarna hij ons een oude film liet zien die 
was opgenomen ter gelegenheid van een 
jubileum van de Boerendansers in 1995. De 
film begon met het laden van los hooi op 
een wagen met een paard ervoor die later 
over de Smidsbelt reed. Hier was destijds een festival met verschillende 
buitenlandse dansers.  
 

Ook was er toen een tentoonstelling van oude trekkers en werktuigen. 
Hier werd gedorst, de eerste garven werden door de toenmalige 
wethouders in de dorsmachine gelegd. 
 

Na de pauze weer enkele grappen en 
anekdotes en een film over Rouveen met 
mooie beelden en een kleine vete tussen 
de buren, die uiteraard door de liefde op 
het laatst toch weer goed kwam. 
We waren heel blij dat Broer ons een 
gezellige middag bezorgde. 
 
Woensdag 14 december 2016 – Het leven 
van een blinde 
 

Op deze laatste bijeenkomst in 2016 was 
de heer Willem Groot Zwaaftink uit Heeten 
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bij ons om iets te vertellen over het leven van een blinde. Hij komt uit 
een gezin van twaalf kinderen, waarvan er vier op een latere leeftijd 
blind zijn geworden door een erfelijke ziekte. Sommige werden eerst 
doof en daarna blind. Willem is eerst blind geworden en wordt op den 
duur ook doof. Hij heeft zijn blindheid goed geaccepteerd en kan er 
goed mee omgaan en er boeiend over vertellen. 
 

Er zijn tegenwoordig verschillende hulpmiddelen om blinde mensen te 
helpen. Zo is er een sprekende computer in zakformaat, een apparaat 
dat verschillende functies heeft, zoals het lezen van de streepjescode 
van pasjes. Het apparaat zegt dan: “dit pasje is van de bank, kapper of 
van de verzekering”. Zo kan Willem als hij met de trein reist per 
computer horen hoe de verbinding is van Deventer naar Utrecht en dan 
naar Breda en hoe laat de trein 
vertrekt en op welk perron hij 
moet zijn. Zo reist hij per trein het 
hele land zelfstandig door. Hij zit 
ook in het bestuur van Bartiméus, 
een organisatie die mensen met 
een visuele beperking 
ondersteunt. Voor deze 
organisatie geeft hij ook lezingen 
door het hele land. Verder vindt hij 
het heel uitdagend om eenvoudige 
hulpmiddelen te ontwikkelen voor 
blinden. Hij vroeg ons “hoe krijg je 
als blinde tandpasta op je 
tandenborstel?” Nu, gewoon eerst 
tandpasta in de mond en dan 
maar poetsen. Hij had een film 
meegebracht over een meisje dat 
naar een gewone school ging. 
 

Na de pauze vertelde hij over de 
blindegeleidehond of hulphond. 
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Deze worden speciaal gefokt en een jaar in een pleeggezin geplaatst. 
Daarna krijgen ze een opleiding in Amstelveen en moeten ze leren om 
over een drukke markt te lopen en te wennen aan geuren, geluiden en 
de drukte. De geleidehond is zo duur als de prijs van een mooie nieuwe 
auto. 
 

In de grote ziekenhuizen hebben ze sinds kort al een hulphond om 
darmkanker op te sporen. Hij riep ons op om de doppen van vla, melk 
e.d. te verzamelen. Deze worden in België vermalen en hier worden dan 
tuinmeubelen enz. van gemaakt. Dit jaar hebben ze al drie honden 
kunnen doneren van de opbrengst van de doppen. 
 

Het was jammer dat de regiotaxi te vroeg was, want Willem wilde ons 
nog veel meer vertellen. Gerda heeft Broer bedankt voor zijn 
gastvrijheid het afgelopen jaar en onder het genot van hapje en een 
drankje werd er nog gezellig nagepraat.  
 

Gerda en Gerrit Schoolen 
 
 

Life’s a Journey – Not a Destination 
 
Het leven is een reis – geen bestemming 
Geschreven door Lianne Paalman 
 
Deel twee – Nepal 
Kathmandu, daar ben ik dan! Op een klein en nogal oud vliegveld, eerst 
mijn toeristenvisum regelen en dan door de douane. Mijn ‘plan’ is om 
hier ongeveer twee maanden te zijn om wat van het land te zien en 
vrijwilligerswerk te doen.  
 

De eerste dagen in Nepal staan in het teken van wennen. Ik heb me 
weer eens heel doeltreffend uit die comfortzone gegooid en ik vraag me 
heel vaak af waar dat ook alweer goed voor was…? Ik voel me nogal 
ontheemd. Alles is anders, niets vertrouwd, alles moet ik weer vanaf nul 
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uitzoeken en daarbij is de cultuur ook nog eens ontzettend anders. Ik 
dwing mezelf naar buiten om dingen te ondernemen. 
 

Mijn vriendin in Nieuw Zeeland heeft me met Santosh in contact 
gebracht en na een paar dagen komt hij me opzoeken. Hij heeft een 
leuke trek voor me in gedachten, zelf werkt hij als gids. En hij kan me 
Kathmandu verder laten zien en misschien kan ik in het afgelegen 
bergdorpje van zijn broer wel vrijwilligerswerk doen? Mooi! Kom maar 
op. Dat ik nog nooit een ‘echte’ trek heb gedaan en deze ineens tien 
dagen duurt, is volgens Santosh geen probleem. 
 

Dus verdeel ik mijn spullen over mijn grote backpack en kleine rugzak. 
Alleen het hoognodige gaat mee in de kleinere rugzak, want ik moet het 
wel tien dagen meeslepen. Mijn familie laat ik weten dat ik een dag of 
10-12 niet bereikbaar ben, want in de bergen zal er geen internet zijn. 
Met Santosh stap ik op de bus naar Syabru Besi, waar de trek zal 
beginnen. Onderweg rijdt de buschauffeur rakelings langs afgronden en 
zo, best een interessante ervaring). 
 

De trek valt me erg mee. Het is af en toe best pittig, maar het tempo 
bepalen we zelf en daarmee is het prima te doen. Onderweg komen we 
door prachtige berggebieden en afgelegen dorpjes waar je soms niet 
eens met een auto kunt komen. Heel veel wordt naar boven gedragen, 
meestal door mensen zelf. Zelfs grote, zware balken voor het bouwen 
van een huis dragen ze zelf!  
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Santosh’ broer woont met zijn zwangere vrouw en vier kinderen in een 
huisje waar wel elektriciteit, maar verder weinig voorzieningen zijn. Er 
wordt op een houtkacheltje gekookt, de hele familie slaapt bij elkaar in 
het vertrek eronder, eten komt van hun eigen land. Tijdens de trek trek 
ik de conclusie: ik ben wel klaar hier. Ik hoef niet meer zo nodig twee 
maanden te blijven. Zodra ik weer internet heb zal ik mijn ticket wel 
omboeken en hopelijk ben ik vóór Saskia’s verjaardag weer lekker thuis. 
 

Rond dag 10 van de trek bereiken we het hoogste punt! Prachtige 
bergen, prachtige mensen, vanuit Langtang Village trekken we weer 
naar beneden, op weg naar Lama Hotel (dat is een plaatsje) en dan 
zullen we de dag erna onze trek beëindigen.  
 

 
 

We hebben bijna onze lunch op en ineens horen we een heel zwaar 
geluid aankomen. Wat is dat nou…? Dan begint alles ineens ontzettend 
te schudden. Verschrikt en verward kijken mensen elkaar aan en begint 
iedereen te maken dat ze naar buiten komen. Normaal lopen kan niet, 
daar schudt de grond veel te hard voor. Buiten kijk ik om me heen: waar 
moet ik naartoe en waar zijn de anderen?? Ik sta achter een klein 
gebouwtje, dat bestaat uit losse op elkaar gestapelde stenen, zoals de 
meeste gebouwtjes in het berggebied. Ik snap op dat moment wel dat 
het een belabberde schuilplek is, maar iets beters kan ik zo snel niet 
vinden. 
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Santosh roept: Lianne! Hierheen!! Hij staat even verderop met een 
aantal anderen achter twee of drie hoge rotsen verscholen. Ik ren zo 
hard als ik kan naar ze toe en daar staan we allemaal zo dicht tegen de 
rotsen aan als we kunnen; de meest stabiele beschutting die er lijkt te 
zijn onderin deze vallei. Er komen dingen van de berg naar beneden, we 
kijken elkaar geschrokken en bang aan, Santosh staat te trillen en over 
te geven van de stress en ik begin te beseffen: dat was een aardbeving… 
En nu dan? Wat doe je na een aardbeving? Als je in de bergen zit? In 
een vallei nota bene! 
 

We grijpen onze tassen en instinctief denk ik: ik moet mijn geldbuidel 
met mijn paspoort, geld en creditcard om mijn middel doen. Als ik dan 
mijn tas plotseling moet achterlaten heb ik in ieder geval de meest 
belangrijke dingen bij me; kan ik in ieder geval het land verlaten. Of kan 
ik makkelijker worden geïdentificeerd als ik dood ga. Want dat dat een 
reële kans is, wordt me duidelijk. Ik hoop maar dat ik blijf leven. Ik hoop 
het zo. 
 

We komen aan bij Lama Hotel, waar al een groep van ik denk zo’n  
30-50 mensen zich verzameld heeft, Nepalezen en toeristen.  
4 seconden duurt mijn ontlading: we hebben het gehaald! Nu kunnen 
we hier worden weggehaald. Ik begin te huilen. Het is bijzonder hoe 
snel en natuurlijk je in een dergelijke situatie op overleven overgaat. Na 
die 4 seconden doet het ‘klik’ in mijn hoofd: wie zegt dat het nu is 
afgelopen? Misschien is dit pas het begin? Dat besef doet me (weer?) in 
mezelf keren. Ik merk dat ik heel stil word en dat duurt in ieder geval tot 
de volgende ochtend. 
 

Die middag komen er 2 helikopters over. We vragen ons af waarom er 
niet meer over komen en vooral: waarom halen ze ons hier niet weg, 
het is toch hartstikke gevaarlijk hier!! Met de satelliettelefoon probeert 
iemand contact te maken met de buitenwereld, dat gaat heel 
moeizaam. De schrik en angst is in ieders ogen te lezen. Sommige 
mensen beginnen te slepen met takken en zeiltjes om afdakjes te 
maken tegen de regen. Weer anderen maken kleine vuurtjes op 
verschillende plekken. En dan wordt het donker. Ik besef dat dit nog 
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veel gevaarlijker is. We kunnen niets meer zien. Voordat het donker is 
oriënteer ik me zo goed als ik kan op de omgeving: achter die steen ga 
ik straks maar wat proberen te slapen, dat is ongeveer 10 meter hier 
vandaan. 10 meter naar rechts staan andere, nog grotere stenen waar ik 
altijd naartoe kan rennen als er een grote naschok is en we horen dat er 
een aardverschuiving komt of vallende stenen. Als we dan nog op tijd 
zijn. En als we al kunnen zien waar het vandaan komt. Omdat andere 
mensen zeiden dat, hoewel het water van de rivier wat lager staat, deze 
nog wel gewoon stroomt, maak ik me maar minder zorgen over een 
plotselinge doorbraak van de blokkade verderop. En dan geef ik me 
maar enigszins over aan de nacht. Veel anders kan ik niet. 
 

Na een lange, onzekere nacht met veel naschokken breekt de ochtend 
aan. Ik zie het licht worden en ik hoor de eerste vogeltjes fluiten.  Dat is 
onbeschrijfelijk: ik heb de nacht overleefd. Ik heb deze nieuwe dag 
gehaald. Ik heb een nieuwe kans gekregen. Een hele onzekere kans, 
maar het is er één. Het is (nog?) niet afgelopen. En voor het eerst kan ik 
dankbaarheid voelen. Dankbaarheid voor dat ik nog in leven ben, voor 
dat ik, tot nu toe, overleefd heb. En ik vraag opnieuw, aan wat 
daarboven ook op ons neerkijkt: alsje- alsjeblieft, ben bij ons. Geef ons 
de kracht, hoop en bescherming om dit te overleven. Alsjeblieft. Want 
als dit het was, dan was dit het. Dan was mijn leven fantastisch en 
geweldig en heb ik er alles uit gehaald wat er in zit en heb ik daar 
uiteindelijk vast wel vrede mee. Maar ik wil nog zoveel meer! Ik ben nog 
maar 26 en ik wil nog zoveel leren, zoveel genieten, zoveel delen, zoveel 
léven!! Ik wil nog niet gaan. 
 

En mijn familie dan, zouden ze mijn lichaam dan nog wel terugkrijgen? 
Zij hebben me bijna anderhalf jaar niet gezien en dan zou ik ze nu zo 
kort voor het einde van mijn reis niet meer veilig en gezond in mijn 
armen kunnen sluiten of überhaupt nooit meer zien?! Laat dat 
alsjeblieft niet waar zijn. 
 

Die ochtend beginnen we aan de weg die velen die avond ervoor al 
wilden gaan. Berg op, weg van de rivier, weg van één kant van de berg, 
naar een plaatsje hogerop waar meer terrassen zijn en waar minder 
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berg is om ons zorgen over te maken. We gaan dus de weg op waar de 
mensen gisteren van terug kwamen rennen omdat het veel te gevaarlijk 
zou zijn. Weer voel ik de stress in mijn lichaam. Geen idee waar we aan 
gaan beginnen, geen toezeggingen, geen garanties. Geen helemaal niks. 
Ik weet niet of ik kies voor mijn leven of mijn dood. En als we hier 
blijven, weet ik dat net zo min. Ik weet niet hoe lang het duurt. De 
aardverschuivingen zijn zoveel groter dan die waar we de dag ervoor 
overheen zijn geklauterd en we gaan berg op. Dat is fysiek veel 
zwaarder. Weinig eten, weinig slaap en onze lichamen die de dag ervoor 
al veel te verduren hebben gehad bevorderen onze kracht niet. Maar 
we moeten wel. We klimmen, klauteren, grijpen ons vast aan alles wat 
maar enigszins houvast lijkt te bieden om ervoor te zorgen dat we niet 
vallen. Santosh draagt mijn tas, houdt mijn hand soms vast om me te 
helpen, vertelt me waar ik mijn voeten moet zetten. Zo snel mogelijk.  
 

Bij één van de aardverschuivingen horen we geschreeuw, vlak voordat 
we er overheen gaan: “Pas op! Er vallen stenen!”. We vallen tegen de 
grond achter een boompje. Niks. Gelukkig. En dan maar zo snel als we 
kunnen over de omlaag gestorte aarde, keien en afgeknapte bomen. Ik 
kijk één keer omhoog naar alle ravage boven ons en besluit maar 
meteen dat niet weer te doen. Dit zicht jaagt me nog meer angst aan en 
dat heeft helemaal geen zin. 
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Gelukkig vinden we iedere keer het pad weer terug en uiteindelijk 
komen we aan bij de paar huizen waarnaar we op zoek waren 
Bij iedere naschok is iedereen nog alerter, wordt er om ons heen 
gekeken en geluisterd of er ‘iets’ omlaag komt. Soms horen we rotsen 
vallen, die komen iedere keer van de andere berg. We kijken. 
Die dag zien we regelmatig helikopters voorbij vliegen. We zwaaien; 
hier zijn we! Kom ons halen, breng ons in veiligheid! Santosh loopt een 
eindje naar het volgende plaatsje om daar hopelijk bereik te hebben 
met zijn telefoon en de helikopter voor ons te bellen. 
 

Hier hebben mensen zeiltjes op de grond gelegd, gekapte boompjes die 
daar omheen worden gezet, bamboe dat van de ene kant naar de 
andere aan deze boompjes vastgemaakt wordt en zeil dat daarover 
gespannen wordt om ons een droog onderkomen te bieden. Deze 
mensen maken op een houtvuurtje een grote pan met rijst, wat 
aardappelen en wat groente, een versimpelde versie van de traditionele 
Dahl Baht. Ze delen dit met iedereen. Goed eten, wat fijn! Thee met 
suiker. En even verderop is er stromend water (zoals overal is dit de 
‘tuinslangconstructie’). 
 

Via een krakkemikkig radiootje komen de eerste berichten binnen over 
wel 1600 doden. Daar schrik ik zo van! Wij hadden geen idee van de 
omvang van deze ramp. Dat maakt me bang. Het is nog lang niet 
afgelopen… Ik voel de stress weer op mijn buik slaan. Ik ben zo blij dat ik 
geen Nepalees versta. Ik probeer mezelf af te sluiten voor negatieve 
berichten en negatieve vibes. Ik kan dat nu niet gebruiken, ik heb al mijn 
energie nodig om alert te blijven en hoop en moed te houden; om te 
overleven. Dat is van levensbelang en het enige houvast dat we hebben. 
Berichten over grote naschokken en misschien wel weer een grote 
nieuwe beving brengen de wanhoop zoveel dichterbij en dat is een 
vreselijk gevoel. 
 

Hoeveel dode mensen zouden er eigenlijk onder de aardverschuivingen 
liggen…? Die hebben geen schijn van kans gehad. Wat hebben wij 
ontzettend veel geluk gehad dat wij niet net op deze plekken waren… 
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Niet aan denken. Hoe vreselijk ik dit ook vind, dat helpt mij nu niets. Ik 
moet overleven. 
 

Die tweede nacht liggen we allemaal tegen en door elkaar onder het 
dakzeiltje. Dan zie ik de maan en de sterren en ik moet aan oma Abby 
denken. Toen ik naar Nieuw Zeeland vertrok schreef zij in een kaartje: 
waar je ook bent, we zien altijd dezelfde maan en sterren. Dankjewel 
oma. Dit geeft me kracht en hoop. Ik hoop dat dit een teken is: het komt 
goed. Later op de volgende dag klaart het op, de wolken verdwijnen 
grotendeels en de zon schijnt. De omgeving ziet er mooi en vredig uit. 
Wat een schijn en wat een tegenstelling. Ik heb veel meer ontzag 
gekregen voor de natuur. 
 

Met alle Europeanen wisselen we onze gegevens uit. Als ook maar één 
van ons het haalt naar Kathmandu kan die persoon in ieder geval onze 
families benaderen en kunnen zij weer in contact komen met de 
ambassades. Nog steeds geen helikopter. Nou ja, genoeg helikopters. 
Maar die vliegen iedere keer voorbij. We beginnen ons in te stellen op 
nog een nacht op dit plekje. Mensen praten over misschien verder gaan 
naar een ander plaatsje morgen. Meer stress… Ik merk dat ik wat 
geprikkelder wordt. Aanhoudende stress, vermoeidheid, zoveel 
onzekerheid over leven, worden we gered, moeten we dan misschien 
toch verder lopen, hoe lang gaat alles duren... Ook andere mensen 
lijken geprikkelder te worden. Hoe gaat de sfeer zich verder 
ontwikkelen? En blijft er genoeg te eten? Wat als dat niet zo is? 
We horen weer een helikopter, de zoveelste van die dag. Ik sta maar 
weer op om te kijken waar deze vliegt en om te zwaaien. 
 

Hé, de helikopter vliegt op onze hoogte en niet zo snel… kijken, kijken, 
kijken… Ja hij draait!!! Deze is voor ons!!!!! Santosh, Marika, Christophe, 
Martin en ik grijpen onze tas en rennen naar het aardappelveldje. 
Santosh praat snel met de piloot, gebaart naar ons en we stappen snel 
in. Ondertussen zwaai ik naar de mensen, schreeuw ‘danyabaad’ 
(dankjewel in Nepalees), leg mijn handen tegen elkaar als in gebed en 
gebaar dit naar deze lieve mensen als dankjewel en ren zo snel ik kan 
naar de helikopter. We zitten erin. Dit is ongelofelijk. Ik huil en kijk de 
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anderen aan en dan stijgen we op. Neerkijkend op de mensen die ons 
zo geholpen hebben en niet mee kunnen. 
 

In Kathmandu lijkt de schade ons wat mee te vallen, voor zoverre je 
zoiets kunt zeggen. Er zijn huizen gedeeltelijk of volledig ingestort, maar 
veel huizen en gebouwen staan nog overeind. We vinden een heel chic 
hotel, waar wij met onze vieze kleren en backpacks binnen komen. We 
hebben bewust deze uitgezocht, omdat deze bouwconstructie hopelijk 
het meest stabiel is.  Ik heb alleen mijn day-pack nog, mijn grote 
backpack is in Syabru Besi gebleven omdat we daar 1. niet meer konden 
komen en 2. het in puin ligt hoogstwaarschijnlijk. En zoals jullie zullen 
begrijpen kan alles wat er in die backpack zit me geen ene bal schelen. 
He-le-maal niks. Ik heb mijn leven nog. Dat is het aller- 
allerbelangrijkste. 
 

Het eerste wat we doen is proberen contact op te nemen met onze 
families. Wat een opluchting dat we hen eindelijk gerust kunnen stellen. 
Zij zijn zo bang geweest. De volgende ochtend probeer ik te regelen wat 
ik kan. Doel: zo spoedig mogelijk uit dit Nepal weg, naar Nederland. 
Geen Nederlandse Ambassade in Kathmandu. Telefoonnummer van 
mijn vliegmaatschappij doet het niet. Op internet probeer ik te zoeken 
naar andere hulpmogelijkheden maar wifi doet het de ene keer wel en 
dan weer niet, de batterij van mijn telefoon is maar een beetje 
opgeladen omdat de elektriciteit de hele tijd uitvalt. Bovendien kan mijn 
telefoon alleen maar achter de receptie worden opgeladen door 
hiervoor genoemde oorzaak. Dan probeer ik mijn reisverzekering te 
bellen - hoera dat lukt!! - totdat mijn Nepalese beltegoed op is, ik geen 
nieuw kan kopen omdat bijna alle winkeltjes door de beving gesloten 
zijn, mijn Nieuw-Zeelandse beltegoed niet kan opwaarderen omdat 
internet het niet doet en dan mijn telefoon uit gaat omdat de batterij 
leeg is. Receptie doet geen international call, kan bovendien momenteel 
ook niets op internet opzoeken. 
 

Wat een frustratie en stress. Hele andere stress deze keer, maar het 
komt er allemaal lekker bij. En al voel ik me een stuk veiliger, ik 
vertrouw het echt niet. Ik weet niet waar ik moet beginnen en hoe ik nu 
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het land uit kan. Het zit me allemaal zo hoog. Dan wordt me verteld dat 
er een Nederlands Consulaat is. Als ik bij het Nederlandse Consulaat 
kom moet ik zó huilen. Het is nog nooit zo fijn geweest iets Nederlands 
te zien. Alle stress, alle spanning komt er even uit. ‘Dat mag en dat is 
logisch’, wordt mij daar verteld, ‘maar je bent er nog niet! Je moet sterk 
blijven. Laat je maar gaan als je in het vliegtuig zit. Maar wanneer dat is 
weten we nog niet, dus volhouden’. Bam, knop weer om. Ze heeft gelijk. 
Een soort van volharding voel ik binnenin me. 
 

Via het consulaat word ik op de lijst voor de eerstvolgende SOS vlucht 
gezet. Door alle chaos in het land is de gang van zaken op het vliegveld 
niet zoals ‘normaal’, maar uiteindelijk lukt het ongeveer een dag later 
om aan boord te gaan van de Nederlandse SOS-vlucht. Ongelofelijk.  
Als we opstijgen kijk ik uit het raampje naar de ravage beneden. Ik voel 
een mix van schuld omdat ik vertrek en een land in puin achterlaat en 
opluchting, juíst omdat ik vertrek, op weg naar veiligheid en de warmte 
van familie en vrienden.  
 

Ik wil en durf me nog niet te laten gaan, dan kan pas als ik écht weer op 
Nederlandse bodem sta. Zo’n 16 uur later zijn we er, in Rotterdam. Het 
was een lange vlucht, maar dat kon me niet schelen. Het was een oud 
toestel met weinig beenruimte, iets waar enige opmerkingen over 
werden gemaakt. Dat kon me ook helemaal niks schelen. Ik was op weg 
naar huis. Naar een veilig en goed georganiseerd land. En ik had genoeg 
heel primaire narigheid meegemaakt de laatste dagen dat weinig 
beenruimte in een wat ouder vliegtuig wel het laatste is waar ik me druk 
om maak. Helemaal als de SOS-psycholoog tijdens de laatste tussenstop 
aan boord stapt en een van onze mede-landgenoten vertelt dat zijn 
vrouw, die hij nog niet kon vinden, is overleden. Vreselijk is dat. Echt 
vreselijk. We kijken elkaar aan, beide met tranen in onze ogen. Santosh 
en ik waren op hetzelfde stukje trek, de Nederlandse man met zijn 
vrouw en dochter aan de andere kant van Langtang Village dan waar ik 
was. Hij zegt tegen me: ‘dat hadden wij ook kunnen zijn’. Ik knik. We 
weten het beide. Maar wij waren het niet. Wij hadden geluk. Zijn vrouw 
niet. 
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Op Rotterdam The Hague Airport landen we. Als ik de hal in loop hoor ik 
‘ja, ja!’ en zie ik papa, mama, Saskia en Laurien hard naar me zwaaien. Ik 
loop naar ze toe en val ze in de armen en ik moet zo hard huilen. Ik ben 
er, ik ben thuis. Ik heb het overleefd. En ik ben weer veilig bij mijn 
familie, veilig en warm in hun midden. 
 

Alles daarboven wat me heeft bijgestaan: zo ontzettend dankjewel.  
Zo kan het leven dus zijn. Rauw, bizar, bijzonder, prachtig, verdrietig, 
overrompelend, vol hoop, wanhoop en liefde en nog zoveel meer en dit 
alles soms zo door elkaar. Ik ben een waardevolle levensles rijker, één 
die ik gelukkig kan navertellen. Zoals ik precies een jaar na de 
aardbeving op mijn facebook schreef: 
 

 “Het leven is een cadeau en het zo waard voluit geleefd te worden. 
Dus leef je leven met open armen, lief.” 

 

Lianne Paalman 
 
 

Zaagmolentrofee 
 

Vrijdagavond 4 november zijn Jolanda Bronsvoort, Grietje Tuitert, haar 
dochter Kristy Evers en Ina Schutte naar Dijkerhoek gegaan om te 
strijden voor de Zaagmolentrofee. We hebben eerst even aan de bar 
gestaan en koffie en thee gedronken en om de schietverhalen van de 
andere Beusebergers aan te horen. Daarna waren wij aan de beurt. 
Grietje en Kristy zijn eerst begonnen met het luchtpistool. Jolanda en ik 
met de luchtbuks. We kregen eerst een oefenkaart. De kogels vlogen er 
aan alle kanten langs. De heren hadden gezegd: “je kunt beter de 
oefenkaart voor goed gebruiken”, maar dat was bij ons niet zo. Na  
5 keer voor “goed” te hebben geschoten moesten we wisselen. Weer 
eerst een oefenkaart en toen ook voor ”goed”. Samen hebben we  
322 punten gescoord.  
 

Wij hebben erg genoten van dit festijn en ons daarom als team voor 
2017 ook maar alvast weer aangemeld. 
 

Ina Schutte 
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Kinderspeelavond voor de leeftijd 8‒12 jaar  
 

Zaterdagavond 11 november werd de jaarlijkse kinderspelavond voor  
kinderen in de leeftijd 8 ‒ 12 jaar gehouden. Om 19.45 uur verzamelden  
22 “Beusebergse” kinderen zich bij de gymzaal aan de Lageweg. Wat we 
zouden gaan doen bleef tot het laatste moment een verrassing, maar 
dat het een gezellige en sportieve avond zou gaan worden stond wel 
vast!  
 

 
Na een welkomstwoordje door de organisatie en de twee 
gediplomeerde gymleraren Nienke en Pieter, kon de avond beginnen. 
Het eerste half uur speelden de kinderen hindernistikkertje, wat 
vroeger ook wel apenkooi werd genoemd. Dit hebben de kinderen in 
vele varianten gespeeld. Nadat alle spullen weer netjes opgeruimd 
waren, kregen ze een cakeje met iets te drinken. Het laatste halfuur 
werd er trefbal gespeeld.  
 

Hierna werden de kinderen in vier groepen verdeeld en waren de 
oudste deelnemers de teamcaptains. Rond 21.00 uur vertrok de eerste 
groep voor een speurtocht richting het eindpunt van deze avond. 
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Voordat ze vertrokken kregen ze eerst nog wat te drinken met een zakje 
snoep. Voor onderweg kregen ze een sleutelhangerlampje mee, want je 
weet maar nooit hoe donker het onderweg zal zijn! Aan de hand van 
foto’s moesten de kinderen hun weg bepalen. De kinderen maakten een 
tussenstop bij het stenen bankje. Daar kregen ze een pakje drinken met 
een zakje chips. Voordat ze hun weg verder konden vervolgen kregen ze 
nog een blad met raadsels mee. Deze konden ze onderweg of op het 
eindpunt oplossen. Het eindpunt was de schuur bij de familie Jansen 
(Eertjes). Daar kregen de kinderen traditiegetrouw patat met een 
frikandel of kroket. Nadat ze hun buik vol hadden gegeten werden de 
raadsels besproken. Om 22.45 uur werd iedereen weer opgehaald en 
kregen ze voor thuis nog een chocoladesinterklaas mee. 
 

 
 

Aan de reacties van de kinderen te horen hebben ze genoten en wij 
ook!! Via deze weg willen wij Nienke en Pieter hartelijk bedanken voor 
hun hulp in de gymzaal, maar ook de familie Jansen voor het 
beschikbaar stellen van hun schuur.  
 

Hartelijke groeten van de organisatie van 2016. 
 

Erwin en Agnes Jansen en Harold en Annemarie Ensink 
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Ik geef de pen door aan… 
 
 Wil je jezelf voorstellen? 
 Wij zijn Arjan en Ilse Tuijnder, 

beide 36 jaar jong. 
 

 Hoe is je gezins-samenstelling? 
 Onze dochter Marit is ruim  

2,5 jaar en we verwachten 
begin april ons tweede kindje. 

 

 Waar en wanneer ben je 
geboren? 

 We zijn allebei geboren in 
Dordrecht. Arjan is opgegroeid 
in Zwijndrecht en Ilse in Hendrik-Ido-Ambacht. We kennen elkaar 
van de middelbare school Develstein in Zwijndrecht.  

 

 Waar woon je nu? 
 Na onze studie in Utrecht, waar we beide op kamers hebben 

gewoond, zijn we naar Deventer verhuisd en hebben daar ruim 6 
jaar gewoond. Nu wonen we sinds 2011 met veel plezier aan de 
Langstraat 32. 

 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Arjan werkt bij Arcadis in Zwolle en is rivieradviseur en Ilse werkt bij 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend NL) als team manager. Ilse is 
sinds november naar een ander team gegaan, nu ook in Zwolle. We 
werken nu nog geen 5 minuten van elkaar en kunnen daardoor 
geregeld carpoolen. Als we beide gaan werken, zegt Marit dat ze 
ook naar haar werk gaat (naar de crèche dus bij de Liezenboerderij).  

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden? 
 Ilse gaat graag paardrijden bij Manege de Eik en houdt van lekker 

koken (als ik de tijd er voor heb in het weekend) en tuinieren en 
Arjan fietst en klust graag. De schuur staat vol met fietsen en 
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machines voor houtbewerking. Daarnaast houden we van op 
vakantie gaan.  

 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 Onderweg naar het werk luisteren we graag in de auto naar Radio 2 

‘Ekdom in de ochtend’ en in de trein Spotify. Op tv is Sarah&Eend 
favoriet (maar dat komt door Marit ) en series als Flikken 
Maastricht, The Bridge, Hawaï 5-0 en House of Cards. Ook DWDD 
staat geregeld op als het geboefte op bed ligt. 

 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 In het voorjaar zijn we naar Madeira gegaan. Ilse kreeg daar de 

waterpokken (van Marit) en we moesten daardoor een week langer 
blijven omdat Ilse niet terug mocht vliegen. Tijdens de 
zomervakantie zijn we maar niet gaan vliegen en gezellig naar Zuid-
Limburg gegaan met onze nieuwe oude vouwwagen. Kamperen zit 
Marit in het bloed…ze was niet weg te slaan uit de zandbak en het 
zwembad.  

 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Twee cavia’s, waarvan eentje zich lekker laat aaien door Marit. De 

ander is wat autistisch. En wie weet nemen we nog eens kippen, 
want een gekookt eitje op zondagochtend wordt hier erg op prijs 
gesteld.  

 

 Waar ben je trots op? 
 Op ons gezin en op onze familie.  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Reizen met de camper door de VS en Canada, Australië en andere 

mooie landen. Ilse wil graag op Ameland parachutespringen deze 
zomer. En Arjan wil best een paar jaar in het buitenland werken, 
maar Ilse wil niet mee…. 

 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 In 2011 zijn we warm welkom geheten en we vinden het leuk dat 

we fijne buren hebben. Ook is het leuk dat er veel wordt 
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georganiseerd met de buurtvereniging waardoor je iedereen 
geregeld blijft zien en spreken.  

 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt? (zo ja, waaruit 
bestaan/bestonden de activiteiten) 

 Ilse heeft nu drie keer meegedaan met Toneel. Dit jaar slaat ze over 
vanwege de dikke buik en de nieuwe baan. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje? 
 Als de rode blaadjes inmiddels bij het oude papier zijn beland, dan 

zoeken we nog weleens een datum op van een bepaalde activiteit 
maar die zijn vaak niet goed te vinden op de website. Alleen 
verslagen van vorige activiteiten staan er goed op. Dus wellicht een 
agenda voor lopende/komende activiteiten er duidelijk opzetten? 

 

 Welke activiteit mogen we niet missen? (bestaand of nieuw te 
organiseren) 

 Het toneel natuurlijk! Dit keer vier avonden vol vermaak. En het 
paasvuur en voorjaarsfeest (inmiddels zomerfeest) is ook niet te 
missen.  

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Wie er nog appels wil (met name voor appeltaart en appelmoes), 

kan ze gratis bij ons komen afhalen.  
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom?  
 Willem en Jan Wendel Beldman. Zij hebben afgelopen jaar hun huis 

opnieuw laten bouwen en we zijn benieuwd hoe warmpjes ze erbij 
zitten met kerst. 

 
 

Sint in de Beuseberg! 
 

Zaterdagmiddag 26 november hadden de jongste Beusebergertjes zich 
verzameld bij de Grieze in de kampeerboerderij in afwachting van 
Sinterklaas. Voorzichtig werden door de kinderen de eerste liedjes 
ingezet en geoefend, zodat er uit volle borst kon worden gezongen: 
“Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht”. 
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Sinterklaas maakte even een rondje langs de aanwezigen en elk kind 
kreeg een hand voordat de Sint plaats nam in zijn vertrouwde stoel. 
Sinterklaas had dit jaar twee Pieten meegebracht en deze hebben de 
kinderen van heerlijke pepernoten voorzien.  
 

Als eerste mocht Mila naar 
Sinterklaas en het bleek dat 
ze een gezamenlijke hobby 
hadden, namelijk paarden. 
Daarna was Luna aan de 
beurt en ook over haar stond 
er iets over de volleybal en 
de schaatslessen in het grote 
boek. Mila en Luna deden 
nog even een dansje samen 
met de Pieten voordat Elin bij 
Sinterklaas mocht komen.  
 

Elin werd door sinterklaas bedankt voor alle brieven die zij geschreven 
had aan Sinterklaas. Amy maakte de afspraak met Sinterklaas om haar  
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speentje in de schoen te doen voor de babypietjes in Spanje en Sem 
maakte indruk met zijn voetbalkennis. Lars was onder de indruk van 
Sinterklaas bij binnenkomst, maar durfde toch nog wel even samen met 
mama bij Sinterklaas te komen. 
 

Marit heeft Sinterklaas 
aan appeltaart beloofd 
voor volgend jaar. Zij 
kan veel beter bakken 
dan Wellespiet en 
weet al precies wat er 
in de appeltaart moet. 
 

De gebroeders Coster 
hebben hun liefde voor 
trekkers even gedeeld 
met Sinterklaas, maar 
het delen van trekkers 
thuis gaat toch wel 
moeizaam. Tijn mag wel bij Jelte in de aanhanger! Ook leek het hem 
beter om een beetje afstand te bewaren van Sinterklaas. 
 

Esmee en Sinterklaas hebben het even over het logeren gehad bij opa 
en oma als papa en mama een feestje hebben. Ook is Sinterklaas 
helemaal bijgepraat over het Haarschooltheater. Tess’ haar klas ging 
een Minions-optreden geven en Rens had als politieagent gespeeld met 
zijn klas in het stuk dat ging over de beer die een winterslaap hield. 
 

Na al dat gepraat met Sinterklaas liep de spanning wel hoog op, maar 
gelukkig was er voor alle kinderen een cadeautje voordat we Sinterklaas 
en zijn pieten weer uitzwaaiden. 
 

Tot volgend jaar! 
 
Marieke Steunenberg 
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Sportieve BAF-VAF avond 
 

Nadat we eerder dit jaar mee hadden gedaan aan Beuseberg in 
Beweging met enkele heren van de BAF en enkele dames van de  
VAF kwamen we op het idee om ook eens een avond in de sporthal te 
gaan volleyballen. Erg leuk. Wim Jansen en ondergetekende zouden het 
samen wel gaan regelen. Zo gezegd, zo gedaan. Eerst even bij de 
sporthal informeren en een datum werd geprikt. Zaterdagavond  
19 november was het zover. Van 20.00 uur tot 22.00 uur hadden we de 
sporthal gehuurd. Er was al een volleybalnet opgehangen voor ons dus 
we konden gelijk aan de slag. De opkomst was erg goed.  
 

 
 
Na even te hebben ingespeeld en er voldoende spelers waren konden 
we met 6 tegen 6 beginnen. Eerst ging het een beetje moeizaam, maar 
na een tijdje ging het al beter. Er kwamen ook nog steeds spelers bij 

zodat we konden indraaien. Er 
waren ook nog wat spelers die 
eerst hadden gevoetbald met de 
Beuseberg. Sportieve mensen 
hoor!!!!! De sets werden 
gespeeld onder toeziend oog van 
onze teller Marie-Elise Jansen. 
Super bedankt hiervoor. 
Ook willen we onze supporters 
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bedanken. Wim Jansen ook bedankt voor het regelen van de sporthal 
en de drankjes en de hapjes. Na het spelen van de potjes volleybal werd 
er nog lang nagekletst onder het genot van een hapje en een drankje. 
Het was nog lang gezellig. Het was een zeer geslaagde en sportieve 
avond met een zeer geslaagde afsluiting. VOOR HERHALING VATBAAR. 
 

Mariëtte Groteboer 
 
 

‘n Oaldn Roop 
 

Je hoort ‘m deze dagen regelmatig, de midwinterhoorn. De midwinter-
hoorn mag geblazen worden in de Adventsperiode (1e Adventzondag tot 
en met 6 januari, Drie Koningen).  
 

 

De melancholische klanken overbruggen, bij vrieskou, grote afstanden. 
De Holterberg en “onze” Zuurberg lenen zich erg goed om midwinter-
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hoorn te blazen. De klanken kun je dan op grote afstand horen en ze 
weerkaatsen tegen de bosgrens. Het blazen is “vraag en antwoord”, één 
persoon begint met blazen, de ander antwoordt hierop. Je blaast om de 
beurt en niet tegelijk; praten doe je tenslotte ook niet tegelijk). 
 

De geschiedenis van de hoorn laat diverse oorsprongen zien. Van het 
verdrijven van Wodan, het kwaad, tot het waarschuwen van boeren 
onderling voor onraad. Ook wordt de midwinterhoorn gebruikt in de 
kerkelijke traditie; het aankondigen van het Christuskind en na  
1e kerstdag het verkondigen van de geboorte van Jezus. Wat de 
werkelijke oorsprong of een combinatie van diverse redenen is, maakt 
misschien niet zoveel uit; het blijft een mooie traditie in de Advents-
periode. De midwinterhoorn wordt hoofdzakelijk in het oostelijk deel 
van Nederland gebruikt. 
 

Van welk soort hout is 
nu de hoorn gemaakt? 
De berken, elzen of 
wilgen langs een sloot of 
beek zijn goed te 
gebruiken. De bomen 
hebben een kromming 
in de stam, dat wordt de 
kelk (de klankdrager). De 
boom is dus aan de 
onderkant breed en de 

bovenkant smal. De lengte is ongeveer vanaf 1 meter 20 tot 1 meter 60-
80. Het hout moet goed droog zijn, de boom wordt doormidden 
gezaagd en handmatig uitgehold zodat er een gelijkmatige dikte 
ontstaat. De twee helften worden weer aan elkaar gezet met lijm en 
biezen, de “happe” komt er op. De happe is het mondstuk van 
vlierhout. Met de happe maak je de tonen, de holle boomstam is de 
klankkast. De happe is een persoonlijk ding. Je moet ‘m als het ware, 
leren kennen. Waar zitten de tonen, hoe moet ik blazen en met hoeveel 
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lucht? En elke happe heeft een andere klank. Dit vereist wel enige 
oefening maar iedereen kan het leren!  
 

Tenslotte zijn er 2 verschillende hoorns, de “natte hoorn” en de “droge 
hoorn”. Wat ik hierboven heb beschreven is de droge hoorn. De natte 
hoorn wordt in het water bewaard, het hout zet door het water uit en 
de biezen houden de helften van de hoorn luchtdicht. Het gewicht is 
behoorlijk en daardoor wordt ie bijna niet meer gebruikt. De klanken 
zijn ook zwaarder van toon dan de droge hoorn.  
 

Wat is ‘n Oaldn Roop? 
Elke hoorn heeft een eigen klank, elke blazer heeft een eigen oaldn 
roop. Je kunt dus horen wie er blaast; ook al volgt de blazer het blaas-
schema; het is en blijft een persoonlijke klank. 
 

 
 

Volgens dit schema wordt er geblazen, een andere melodie en 
meerdere tonen kan ook… maar een kerstlied blazen, nee, dat zit er niet 
in. Dat kan wel met een alpenhoorn, een grotere broer van de 
midwinterhoorn, met een ander mondstuk. Maar ja, daarvoor zijn echte 
bergen bijna een voorwaarde… 
 

Angelique Kruithof  
(lid van Midwinterhoorngroep Haarle) 
 
 

Vriendengroep AOW – weekend Berlijn 
 

Een week voor het vertrek kregen we van de organisatie een tasje met 
daarin een consumptie, een paar kleine versnaperingen en een 
programmaboekje met de historie van Berlijn, zodat we ons alvast 
konden voorbereiden. 
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En dan is het zover, op zaterdag 19 november rond 8.15 uur kwam 
iedereen met z’n koffertje en tasje bij de familie Bronsvoort. Daar kwam 
de touringcar van Ter Doest om ons te vervoeren. Koffers inladen, 
instappen en op naar Berlijn. De chauffeur stelde zich voor en gaf aan 1x 
te stoppen voor een pauze van 45 minuten. Daarna heette Ingrid 
iedereen welkom legde het een en ander uit en wenste iedereen fijne 
dagen. Al snel werd er koffie rondgedeeld en kwamen de eerste 
broodjes uit de tas en af en toe ging er een versnapering rond. De reis 
verliep voorspoedig en toen was het tijd voor de pauze. Even een lekker 
vers kopje koffie en de benen strekken. Zodra we in de bus zaten was 
het tijd voor de preuverieje.  
 

Gerda van Griet had zelf wijn 
gemaakt van rode bessen en 
peren. Het heet “Gerda” en 
Henk Mokko (kan niet lang 
stilzitten) ging met de fles en 
glaasjes rond. Bijzonder 
drankje, je proefde wat zuur 
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en alcohol. Wel een leuke onderbreking. Het was erg rustig onderweg, 
dus kwamen we om 15.00 uur al aan bij Hotel Aletto. Hier werden we 
ingecheckt en werden de sleutels verdeeld, zodat iedereen naar zijn 
kamer kon gaan om de kamer te bekijken en de bagage op te ruimen.  
 

Eenmaal weer beneden kregen we een kaart van Berlijn. Ook kregen we 
een plattegrond van de metro, tram en buslijnen. Deze zijn allemaal 
prima op elkaar af gestemd, zodat je in no-time ergens naar toe kunt 
reizen. Er was nog tijd genoeg voor een rondrit met een bus (bus 100 en 
200 rijden de hele dag rond in de stad en je kunt om de 10 minuten 
instappen en komt dan langs alle bezienswaardigheden). Hierdoor 
zouden we al wat kunnen zien van Berlijn. Maar helaas, het regende de 
hele tijd en in de bus was het nat en vochtig, daardoor waren de ramen 
zo beslagen dat we helemaal niets zagen. Dus wat doe je dan, 
uitstappen bij Alexanderplatz, 
hier staat de Fernsehturm, een 
gigantische toren van 368 
meter hoog en haar bekende 
zilveren bol (van oorsprong is 
het een televisie-toren). En dan 
op zoek naar een barretje en ja 
hoor, dat was prima te vinden. 
Daar kwamen dus de eerste 
pullen bier op tafel en grote 
glazen wijn, koffie, chocomelk 
en Pina Colada.  
 

Na deze gezelligheid was het 
tijd om te dineren. We werden 
verwacht bij Hofbräu Berlin, dit 
is een mega restaurant, ook wel 
“vreetschuur” genoemd. Er 
konden wel 1.000 mensen in. 
Eerst werden er bier, cola, en 
wijnen besteld. Even de kaart 
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bestuderen en de bestelling was snel gedaan. Het eten werd gebracht, 
het dienblad leek wel een voordeur, zoveel tegelijk op de schouder van 
de ober. Prachtig om te zien. Maar toen, oeps! Wat een grote lappen 
vlees, wel erg lekker! Het is dus ook bijna op gegaan. Er was ook een 
Tiroler bandje aanwezig, waardoor de sfeer zo erg gezellig was dat de 
Beuseberg maar een polonaise inzette waar menigeen zich bij aansloot. 
Zo hebben we ons deze avond goed vermaakt en werd het tijd om weer 
met de bus naar het hotel te gaan. In het hotel was er nog tijd voor een 
consumptie. Maar al snel hierna verkoos iedereen het bed, om de 
volgende dag weer fit en vrolijk tevoorschijn te komen. 
 
Zondag 20 november 
 

Na het ontbijt zijn we lopend naar de Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche 
gegaan, dit was zeker de moeite waard. Omdat het zondag was werd er 
een kerkdienst gehouden, maar we mochten wel even naar binnen. De 
hoge ramen, allemaal glas in lood, waren prachtig om te zien. Daarna 
met bus 200 richting de Brandenburger Tor, het symbool van de val van 
de muur in 1989 maar ook voor die tijd al een bijzondere poort. Na de 
oorlog kwam de Brandenburger Tor achter de 4 meter hoge Berlijnse 
muur te staan. Het blijft nog steeds bijzonder om in vrijheid onder de 
Tor door te lopen, zeker als je beseft dat dit tussen 1961 en 1989 

onmogelijk was. Hier werden door 
iedereen dan ook verschillende 
foto’s gemaakt. Op straat was ook 
duidelijk te zien waar de muur had 
gestaan, heel bijzonder.  
 

Hierna was het tijd voor de 
Reichstag/Bundestag, een 
bijzonder gebouw, vooral de glazen 
koepel. We kregen hier een 
rondleiding. De organisatie had van 
tevoren al een afspraak gemaakt en 
onze persoonlijke gegevens 
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doorgegeven. Voordat je naar binnen mocht was er een strenge 
controle, paspoort of ID-kaart tonen, kijken of je wel op de lijst stond, 
dan de jas uit, tas en mobieltjes in een bak, door een poortje om te 
scannen, en dan mocht je eindelijk verder. Iedereen kreeg een oortje 
met een zender en zodra je begon te lopen (je liep als in een spiraal 
naar boven) kreeg je tekst en uitleg van wat er te zien was van Berlijn. 
Het was een prachtig uitzicht over heel Berlijn.    
 

Na al deze indrukken was het tijd voor een kopje koffie met wat lekkers 
om vervolgens weer verder te gaan. Lopend over Unter den Linden, de 
meest imposante straat van Berlijn, met alle luxe winkels en 
verschillende automerken. Daarna brachten we een bezoek aan het 
Holocaust monument (formele naam Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas) ter herdenking van de Jodenvervolging tijdens de 
tweede wereldoorlog. Het bestaat uit 2.711 betonblokken variërend in 
hoogte van 20 cm tot 4,5 meter, met onderlinge tussenruimte van  
95 cm. Eronder is een expositieruimte ingericht. Het was bijzonder om 
hier doorheen te lopen, je zou bijna kunnen verdwalen ofwel 
verstoppertje spelen. Nadat we allemaal weer tussen de blokken 
vandaan waren gekomen, gingen we richting de Potsdamer Platz, het 
bekendste en drukste plein van Berlijn met grote moderne gebouwen.  
 

Tussendoor hebben we nog even 
kaartjes gepost voor Wilco en Gea 
Aalpol en Wim Veneklaas Slots, die door 
omstandigheden deze reis niet mee 
konden, maar toch even laten weten 
dat we ze niet waren vergeten.  
 

Vanaf 1961 stond er een grote muur 
dwars midden op het plein, na de val 
van de muur heeft de Potsdamer Platz 
zijn naam als handelscentrum weer 
redelijk opgebouwd. Na dit gezien te hebben waren we toe aan een 
echt Duits broodje braadworst met Glühwein of chocolademelk in het 
Sony Center, wat natuurlijk prima smaakte.  
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Er was nog tijd over, dus met de metro naar de Hackescher Höfe. Dit zijn 
kleine hofjes met verschillende winkeltjes (de meeste waren dicht 
omdat het zondag was) barretjes en restaurants. De hofjes zijn allemaal 
aan elkaar verbonden, elke keer als je een poortje door ging kwam je in 
een ander hofje, allemaal met mooie gevels in Jugendstil en allemaal in 
originele staat opgeknapt. We hebben veel gelopen en gezien dus was 
het weer tijd voor een drankje en dan de bus in naar het hotel om even 
bij te komen van alle indrukken. Deze avond kunnen we lopend naar het 
restaurant, Dicke Wirtin, waar we werden verwacht. Het was erg 
gezellig maar vergeleken bij de “vreetschuur” erg klein. Het menu was al 
vooraf gekozen, dus de maaltijd werd snel geserveerd, vooraf eerst een 
drankje. Het smaakte weer prima, deze keer normale porties. 
Vervolgens lopend naar het hotel en voor de liefhebbers nog een 
afzakkertje in de bar van het hotel, maar al snel was iedereen weer in 
diepe rust. 
 
Maandag 21 november 
 

Na het ontbijt hebben we eerst de sleutel ingeleverd en vervolgens de 
koffers in de Touringcar van Ter Doest gezet. Toen met z’n allen richting 
de metro, om naar de East Side Gallery te gaan. Het langste 
overgebleven stuk Berlijnse muur. Op de muur staan kunstwerken met 
graffiti van meer dan 100 verschillende kunstenaars, heel bijzonder om 
te zien. We zijn erlangs gewandeld en vervolgens via de Oberbaum-
brücke naar de metro, om een klein stukje met de metro te gaan naar 
Checkpoint Charlie. Dit is de voormalige grensovergangspost. In de tijd 
van de Berlijnse muur was dit de enige mogelijke doorgang om met de 
auto of bus naar Oost Berlijn te komen. Na de val van de muur werd dit 
opgeheven. Het is nog altijd een publiekstrekker, want je kunt met 
grenssoldaten op de foto. Daarna bezochten we het panorama van 
Asisi, waar je goed kunt zien hoe de stad door de muur verdeeld werd 
en hoe het dagelijks leven zich daaromheen afspeelde. Het gigantische  
kunstwerk staat in een grote loods bij Checkpoint Charlie en is bijzonder 
indrukwekkend. Je kunt hier over de muur zowel west en oost van 
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bovenaf bekijken. Heel bijzonder om te zien. Tot slot zijn we nog even 
op een Weihnachtsmarkt geweest met vele kraampjes die geheel 
gehuld waren in kerstsferen, erg gezellig. Helaas was het al weer snel 
tijd om de metro op te zoeken zodat we richting hotel konden waar 
onze touringcar al klaar stond om ons weer richting Holten te brengen. 
De organisatie had gezorgd voor drankjes in de bus, door vermoeidheid 
werd hier echter niet veel gebruik van gemaakt. Menigeen zat af en toe 
te dutten, totdat we bij de één na laatste stop aankwamen. Daar 
wachtte ons een heerlijke maaltijd en werden Jolanda Bronsvoort en 
Ingrid Wibbelink in het zonnetje gezet namens de AOW, door Albertus. 
Ze hadden het allemaal prima georganiseerd. Het was super. Als dank 
kregen ze een fles wijn met een wijnglas waar Berlijn 2016 op stond, 
gemaakt door Ellen. Nog even het laatste stukje afleggen richting 
Beuseberg en vervolgens ging iedereen moe maar voldaan, met mooie 
herinneringen naar huis. Nogmaals iedereen bedankt voor het 
fantastisch mooie weekend en vooral de organisatie Jolanda en Ingrid 
chapeau!  
 

Henk en Willie Pekkeriet 
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Mirrewinter 2016 
 

Het was denk ik januari 2016, toen Bert Groteboer naar me  
toe kwam en vroeg: “Hé Anja, we hebben vorig jaar de Halloween 
gedaan hè? Dat ging heel goed hè? Ik had zo eens gedacht…. Wat 
vind je ervan als we dit jaar ook weer wat organiseren? Ik dacht aan een 
kerstmarkt of zo. Harry Ebrecht wil ook wel mee doen… Lijkt je dat 
wat?” Tja, dacht ik bij mezelf, dat kan… duurt natuurlijk nog wel even… 
Is dat wel wat? Het is wel een heel drukke periode… zitten de mensen 
daar wel op te wachten? En voor wie dan? En waar? “Ik wil er wel even 
over nadenken”, zei ik, “maar we hebben nog tijd zat toch?”. 
 

En zo werd de groepsapp ‘Kerstfair’ door Bert op 22 februari 2016 
aangemaakt. Naast Harry en ik werd Gerrianne Wibbelink ook aan de 
groep toegevoegd. Ons team was compleet! Onze eerste vergadering 
was 23 mei bij Gerrianne. De eerste ideeën werden genoemd. Gaan we 
inderdaad een kerstmarkt organiseren? Waar denken we dan aan? Voor 
wie allemaal? En hoe ziet er dat dan uit? Waar gaan we dat doen? Wat 
komt er bij kijken? 
 

Al vrij snel kwam Outdoors in beeld… dat zou toch een heel mooie 
locatie zijn. Een datum was ook redelijk snel geprikt, zaterdag 17 
december. Och, blijkt Harry dan toch een bedrijfsfeest te hebben. “Goh” 
grapt hij nog, “Zou toch wat zijn als het bij Outdoors is”. En jawel…. 
Oké. Dat wordt dus een andere datum. Wat vinden we van zondag. Best 
een mooie dag eigenlijk. “de leu bint dan nit drok, op zoaterdag doo-j 
het wark en op zundag ku-j het meestal wa wachen”. We zijn het er snel 
over eens dat het zondag 18 december moet worden. 
 

Contact gezocht met Outdoors. Ze zijn enthousiast! Leuk om te horen! 
Inmiddels hadden we meer ideeën, maar ook meer vragen. Hoe gaan 
we het aanpakken en hoe gaan we dat samen doen met Outdoors. 
Maar weer eens vergaderen. En weer overleggen. En appen… 
 

Inmiddels komt de datum dichterbij. We hebben nu veel contact met 
Mats Winkelhuis van Outdoors. Hij is erg bereidwillig en denkt graag 
mee. Nu vrijwilligers zoeken! We willen het in eerste instantie doen 
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voor de buurtvereniging, dus willen we het liefst dat die rustig kunnen 
komen kijken. En we willen ook graag belevingen, niet alleen maar 
kraampjes. Mensen moeten er zin in hebben, dingen kunnen bekijken, 
maar kinderen moeten zich ook kunnen vermaken, spelletjes doen. Hoe 
pakken we dat aan? Welke spelletjes gaan we doen? We vragen Wim 
van Hitje of hij een kerstballenspel kan maken. Het wordt een 
prachtexemplaar waar we allemaal van onder de indruk zijn. Harry en 
Bert bellen en hollen wat af om de juiste mensen te benaderen. 
Gerrianne levert leuke creatieve ideeën en weet hiervoor goeie mensen 
te vinden. Ik knutsel hier en daar wat in de marge. 
 

We sturen een flyer rond of er mensen op de kerstfair willen staan. 
Inmiddels hebben we ook een naam bedacht. Die moet natuurlijk wel 
passend bij onze buurtvereniging zijn; we noemen de plek automatisch 
‘de Haspel’ en een authentieke naam vinden we ook redelijk snel: 
‘Mirrewinter op ’n Haspel’. “De meeste leu proat toch plat”. 
Naast informatie op de flyer en onze site schrijven we ook week- en 
dagbladen aan. We moeten toch lokale bekendheid krijgen. Hulde aan 
facebook, gelukkig wordt het door veel Beusebergers flink gedeeld. 
 

De dag komt steeds dichterbij. We informeren standhouders en laten ze 
zien waar ze kunnen staan. Zien zij het ook zitten? Hebben ze speciale 
wensen? Is de ruimte oké? Iedereen die meedoet is enthousiast en 
heeft er zin in. We benaderen nog wat meer mensen. Het is een drukke 
periode, dus niet iedereen heeft tijd of mensen beschikbaar. Ook 
worden we zelf benaderd; vinden we het passend? Het wordt nu toch 
wel spannend. Gaat het allemaal wel lukken? Bert vraagt regelmatig: 
“zien jullie het nog steeds zitten?”. Ja, dat doen we zeker! We krijgen 
ook steeds meer de kriebels. 
 

Zaterdag 17 december heeft Harry een personeelsfeest bij Outdoors. 
Heel stiekem komen Bert, Gerrianne en ik kijken hoe het is. Hoe is de 
sfeer? Dat ziet er goed uit! Moeten we nog iets aanpassen? 
De dag breekt aan! Gerrianne loopt te bibberen van de koorts, maar 
loopt gewoon door. Er moet nog van alles geregeld worden en hier en 
daar zijn er wat punten die aandacht nodig hebben. Bert en Harry lopen 
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af en aan en regelen iedere keer 
nog dingen erbij. Ik ga in de 
schmink en kom tegen drie uur op 
het terrein. Ik kan mijn ogen niet 
geloven: het parkeerterrein staat 
vol!! Ik kom Gerrianne, Bert en 
Harry tegen en zie wat ik zelf ook 
niet meer van mijn gezicht krijg: 
een grote glimlach en twinkelende 
ogen! 
 

Iedereen is enthousiast. De standhouders hebben er ontzettende leuke 
kraampjes van gemaakt, met veel sfeer. De vrijwilligers stralen stuk voor 
stuk, de kerstman zit helemaal in z’n rol en de spelletjes worden direct 
gespeeld. Ach jongens, wat is dit leuk!! Natuurlijk zijn er ook puntjes 
waar we op moeten letten. We nemen het allemaal aandachtig op voor 
onze evaluatie.  
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The day after. Bert en Harry hebben vrij genomen om de hele dag de 
boel op te ruimen. Gerrianne is voor enkele dagen onder de wol 
gekropen om nu toch uit te zieken. Ik zit op mijn werk alleen maar te 
glunderen. Want de reacties en de complimentjes blijven binnen 
stromen. Ja, ik heb een heeeeel goed weekend gehad!! Onze groepsapp 
loopt nog even door. Inmiddels zitten we op zo’n 1100 appjes (nee, niet 
ik maar Bert heeft ze geteld, haha). Binnenkort gaan we evalueren. 
 

Wat een dag, hier hebben we het allemaal voor gedaan. Daarom hierbij 
nogmaals dank aan alle Beusebergers, standhouders, vrijwilligers, 
knutselaars, Outdoors waarvan in het bijzonder Mats, en natuurlijk alle 
bezoekers die dit mogelijk hebben gemaakt. En Harry, Gerrianne en 
Bert, jullie zijn een topteam!! Wat gaan we volgend jaar doen?? 
 

Groeten van de kerstvrouw, Anja Bruijn 
 

Mirrewinter op ‘n Haspel 
 
En dan is het 18 december.  De dag van de Mirrewinter op ’n Haspel 
(wat een mooie naam ook). De kerstfair bij Outdoors in samenwerking 
met Buurtvereniging Beuseberg.  Het weer is goed, bewolkt maar droog. 
De dozen staan klaar om in de auto gepakt te worden. Het is al een 
drukte van belang bij Outdoors als we aankomen. De kerstkraampjes en 
tafels met de namen er op staan ook klaar. De avond ervoor was er voor 
de werknemers van Nido een kerstfair geweest.  
In overleg konden die kerstkraampjes ook op 
zondag gebruikt worden.  
 

Er was voor jong en oud vertier; hout hakken, 
een brandweerdemonstratie, marmottenrace, 
op de foto met de kerstman of kerstvrouw, 
genoeg eten en drinken en nog veel meer.  Het 
was gezellig druk die middag.  De band Green 
Light begon om 18.00 uur te spelen.  
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Zelf stond ik er met een kraam met 
plotterproducten. Met mijn plotter 
snijd ik afbeeldingen en teksten uit 
die ik gebruik om op stof, hout, glas 
en andere materialen te strijken of 
plakken. Het was mijn eerste fair en 
zeker niet de laatste.  
Van andere standhouders en 
bezoekers hebben we vernomen dat 
het een zeeeeer geslaagde dag is 
geweest en voor herhaling vatbaar. 

Ik wil daarom de organisatie, Bert Groteboer, Anja Bruijn en Gerrianne 
Wibbelink en alle vrijwilligers die hieraan meegewerkt hebben dan ook 
bedanken voor de geweldige organisatie van dit mooie evenement.  
 

Ellen Groteboer  
 

Enkele reactie die wij op Facebook lazen: 
 

Ingrid Wibbelink Was erg gezellig! Volgend jaar weer? 
Herbert Markvoort Inderdaad netjes geregeld en leuke sfeer  
Gerrie Dennissen-Bruijn Was erg leuk om te helpen! Complimenten 
aan de organisatie en dank aan alle bezoekers  
Carmen Klein Twenhaar Het was een super kerstmarkt. Applausje voor 
de organisatie  

 
En reacties die de organisatie heeft ontvangen: 
•  Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de kerstfair 

bedanken. Wij hebben genoten van een ontzettend gezellige dag! 
Hopelijk tot volgend jaar. Fijne feestdagen. 

•  Het was een geslaagde markt met een goede sfeer! We hebben in 
ieder geval aanloop gehad en ook nog verkocht, dus wij zijn 
tevreden! 

•  Ik heb ervan genoten. We hebben heel veel complimenten 
gehoord van een heleboel bezoekers en muntenkopers! 

 

https://www.facebook.com/ingrid.wibbelink?fref=ufi
https://www.facebook.com/herbert.markvoort?fref=ufi
https://www.facebook.com/gerrie.dennissen?fref=ufi
https://www.facebook.com/carmen.kleintwenhaar?fref=ufi
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Carnaval 2017 
 

De Prins Carnaval en de Adjudant van het Keunedarp zijn bekend.  
De Beuseberger carnavalscommissie is inmiddels bezig met de eerste 
voorbereidingen voor aankomend carnavalsseizoen. Het gekozen thema 
is deze keer: achtbaan / pretpark. 
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We zijn van plan om onder andere een mooie spannende achtbaan op 
de wagen te bouwen en op de foto hieronder kun je het idee voor de 
loopgroep zien. 
 

De opkomst van vorig jaar was zowel van jong én oud wederom echt 
geweldig en zo was ook het resultaat: we behaalden maar liefst de 4e 
prijs en de publieksprijs! We hopen uiteraard ook nu weer op een 
mooie grote enthousiaste loopgroep voor bij de wagen. 
 

Hierbij een oproep aan alle leden van de buurtvereniging: 
kinderen, tieners en volwassenen om als buurtvereniging deel 
te nemen aan de carnavalsoptocht van Keunedarp op 
zaterdagmiddag 25 februari 2017. 
Heb je zin om zelf deel te nemen aan de optocht of willen je 
kinderen deelnemen, dan wordt er wel van je verlangd dat 
je ook komt helpen met het opbouwen van de wagen of 

met het eventueel maken van de andere benodigdheden voor dit 
thema. 
 

Vanaf donderdag 5 januari wordt er op dinsdag- en donderdagavond 
gebouwd aan de wagen in de werkplaats bij Loonbedrijf Markvoort 
waar we vanaf 19:0 uur aanwezig zijn. 
 

Voor aanmelden of meer informatie kun je bellen met  
Harry Ebrecht 0573-221677 / 06-30620986 of mailen naar 
h.ebrecht@hetnet.nl. Opgave het liefst per mail, dan kunnen we ook 
weer de nodige informatie betreffende de deelname naar je terug 
mailen. 
 

Wanneer je toch al weet dat je zelf of je kinderen deel willen nemen, 
geef dit dan nu al door en wacht a.u.b. niet tot het laatste moment!! In 
verband met inventarisatie van het benodigde materiaal is het van 
belang dat we vroegtijdig weten hoeveel personen er mee willen doen!! 
 

Namens de carnavalscommissie graag tot ziens en Alaaaaf ! 
 
 

mailto:h.ebrecht@hetnet.nl
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Ishidoro – een heerlijke privésauna 
 

Zoals al eerder aangekondigd wil de redactie een aantal bedrijfjes die 
hier in onze buurtschap gevestigd zijn eens onder de aandacht brengen. 
We beginnen de reeks met Ishidoro. Sinds mei dit jaar hebben we in 
onze buurtschap een sauna die je privé kunt afhuren. De sauna is 
gevestigd aan de Russendijk in het voormalige woonhuis van de familie 
Agterkamp. 
 

De huidige bewoners van de boerderij, Elly Schoon en Dick Veer, 
hebben dit huis speciaal uitgezocht omdat het de mogelijkheid bood om 
er een sauna te vestigen. Dick en Elly, afkomstig uit respectievelijk 
Schoonhoven (Zuid-Holland) en Hengelo, waren op zoek naar een 
woonboerderij ergens tussen Hengelo en Almere en kwamen toen in 
Holten uit. 
 

Ruim drie jaar lang zijn ze bezig geweest met de verbouwing van de 
schuur. Bijna alles hebben ze zelf gedaan en bijna alles moest in de vrije 
tijd gebeuren, omdat ze naast de sauna ook nog allebei een betaalde 
baan hebben.  
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Het resultaat mag er zeker zijn. De sauna is bijzonder mooi ingericht in 
Japanse stijl. “Ishidoro betekent lantaarn”, zo legt Elly ons uit. De 
lantaarn is het logo van Ishidoro en staat ook bij de ingang van de 
sauna. Ook de besloten tuin met whirlpool en ligstoelen is door henzelf 
aangelegd en erg mooi geworden. 
 

 
 
We hadden een mail gestuurd met het verzoek of ze mee wilden 
werken aan een interview over de sauna. Dat wilden ze erg graag en er 
werd ons meteen aangeboden om gebruik te maken van de sauna, 
zodat we zelf konden ervaren hoe het was. Daar hebben we natuurlijk 
geen nee tegen gezegd en we zijn gezellig met ons tweeën de sauna 
ingedoken. De sauna biedt veel faciliteiten zoals: 
• een bio-sauna 
• een infrarood sauna 
• een stoomcabine 
• warme & koude douches 
• een gezellig zitje met een open haard 
• een keuken met een koelkast 
• een voetenbad 
• en natuurlijk een kleedruimte en toilet 
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En dan is er buiten nog een Finse sauna en ‒ oooooh wat heerlijk ‒ een 
whirlpool. Hier hebben we heel lang in gezeten. Als het mooi weer is 
kun je ook nog lekker op de ligbedden in de tuin gaan liggen relaxen. 
Het idee voor een privésauna is ontstaan doordat Elly zelf behoefte had 
aan een sauna waar je ongestoord met z’n tweeën kunt zitten zonder 
de drukte van een gewone sauna. En het bleek dat deze in Nederland 
zeer dun gezaaid zijn. De sauna is bedoeld voor mensen die door 
schaamte liever niet bloot willen in een sauna met jan en alleman, maar 
ook voor mensen die vanwege hun godsdienst niet in een openbare 
sauna mogen komen of bijvoorbeeld voor vrouwen met borstkanker. Er 
schijnt hoe dan ook veel behoefte aan te zijn, want ze hebben al 
behoorlijk wat (vaste) klanten die uit heel Nederland naar Ishidoro 
komen. Vooral aan het einde van de week, zo richting het weekend is de 
sauna goed bezet. 
 

 
 
Het is echter ook mogelijk om de sauna af te huren met een 
vriendengroep of een aantal vriendinnen. En voor degenen die liever 
niet bloot willen, je kunt ook in badkleding de sauna bezoeken. Tijdens 
het saunabezoek is het mogelijk om hapjes, tapas en drankjes te 
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bestellen. Zo kun je een middag of avond heerlijk ontspannen in een 
mooie omgeving. Wij kunnen nu uit ervaring spreken en zeggen: 
gewoon een keer doen. Je krijgt er zeker geen spijt van. 
 

Voor meer informatie over de sauna met foto’s, prijzen en 
openingstijden kijk ook eens op Facebook  
https://www.facebook.com/Saunaishidoro of op de website 
www.ishidoro.nl 
 

Jo & Jo 
 
 

Paasvuur 2017 
 
Dit jaar 
 

Wat een veelbelovende titel weer: PAASVUUR 2017! Dat kan maar weer 
1 ding betekenen en dat is op het moment dat u dit leest alweer vele 
boakebouwers van de Beuseberg zaterdags op pad gaan om hout te 
verzamelen. Weken lang zal stad en land, of beter gezegd, bossen en 
boeren worden afgegaan om hout te verzamelen. 15 weken hebben we 
de tijd om hout te verzamelen voor de boake. Dat lijkt lang, maar geloof 
ons, dat valt wel mee! Dus alle hulp is hard nodig! 
 
Locatie 
 

De familie Vasters heeft dit jaar 
het land aan de Fliermatenweg 
(schuin tegenover de Imhofsweg) 
ter beschikking gesteld voor het 
paasvuur. Hier kunt u vanaf 
november al snoeihout storten. 
Wilt u snoeihout storten, neem 
dan contact op met Jordi Scheperboer 06-14846928. 
 
 
 

https://www.facebook.com/Saunaishidoro
http://www.ishidoro.nl/
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Jongere generatie 
 

Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan om de jongere aanwas mee te 
krijgen op zaterdag. En dat is goed gelukt! Vele jongeren waren vele 
zaterdagen aanwezig om het hout naar de wagen te slepen! En dat is 
mooi werk, dus ook dit jaar willen we alle jongeren weer vragen om te 
helpen. Er is een speciale whatsapp-groep gestart met de jonge 
boakebouwers. Wil je daar graag in stuur dan een berichtje naar  
Willian 06-11818340. 
 
Bestuurswisselingen 
 

Helaas heeft Mark Coster ons dit jaar verlaten in het bestuur. Hij heeft 
vorig jaar al aangegeven om te willen stoppen zodat wij ruim de tijd 
hadden om een nieuw bestuurslid te zoeken. Mark zal natuurlijk nog 
actief paasvuursleper blijven en elke zaterdag aanwezig zijn met hout 
slepen. Als vervanger hebben wij Ruben Klein Teeselink gevonden 
(oftewel Ruben van Nicolaas). Ruben zijn taak in het bestuur zal 
algemeen bestuurslid zijn. 
 

Data activiteiten 2017; om alvast te noteren: 

  Jaarvergadering en nieuwjaarsreceptie 8 januari; 

  Carnaval 26 februari; 

  Toneel 3, 4, 10 en 11 maart; 

  16 april 1e paasdag; 

  Vogelschieten 27 mei ; 

  Voorjaarsfeest 16 en 17 juni.  
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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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