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Van de redactie 
 
Als dit nummer bij jullie op de mat valt is het alweer juli. De tijd gaat hard. Erg 
hard. Het buurtfeest is inmiddels achter de rug en iedereen is toe aan een 
welverdiende vakantie. Voor het volgende nummer in oktober zouden we 
daarom graag wat vakantieverhalen van jullie willen ontvangen om deze te 
plaatsen. Altijd leuk om te lezen. Ook in dit nummer gaan we op reis. Van 
Noord-Nederland tot Afrika, Beusebergers komen overal. Maar ook in onze 
eigen buurtschap valt veel te beleven. Wat we het afgelopen kwartaal hebben 
meegemaakt lezen jullie hier dus ook. 
 

Natuurlijk ook een artikel over de plaatsing van het monumentje voor de 
Canadese bevrijders. En voor “de pen” hebben we op de zondagmiddag na het 
buurtfeest Nick Jongbloed geïnterviewd. Dit ging best goed en we kregen 
behalve de broodnodige koffie ook een rondleiding door de mooi verbouwde 
woning.  
 

Het bestuur haakt in op de activiteiten die door de buurtvereniging zijn 
georganiseerd. Hierover valt genoeg te lezen. Daarnaast aandacht voor het  
10-jarig bestaan van Carton en het stratenvoetbaltoernooi.  
 

Wij vinden het mooi dat zoveel Beusebergers enthousiast reageren op onze 
verzoeken om stukjes aan te leveren voor het blad. Zonder jullie bijdragen, 
geen goedgevuld boekje. Bedankt daarvoor. Ook voor de volgende editie 
hebben we alweer een aantal mooie ideeën op de plank liggen en zullen we 
weer wat mensen “lastigvallen” met de vraag om iets voor ons te schrijven. Dit 
wordt niet alleen door ons heel erg op prijs gesteld, maar ook door jullie 
buurtgenoten. 
 

Helaas verschijnt het boekje (nog) niet in kleur, maar op onze website zijn 
sinds kort de uitgaven wel in kleur te lezen. Daar kunt u de foto’s nog wat 
beter bekijken en alles digitaal nalezen. 
 

Wij wensen jullie wederom veel leesplezier, maar bovenal een bijzonder fijne 
vakantie! 
 

 Jo&Jo. 
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Van de bestuurstafel 
 

Het 2e kwartaal van 2016 is weer voorbijgevlogen. Er zijn diverse activiteiten 
geweest waar we allen weer volop van hebben kunnen genieten. 
 

In vervolg op het boekje Beuseberg Bevrijd, is er op 7 april jl. ter 
nagedachtenis aan de bevrijding een monument onthuld nabij de Schipbeek. 
 

De laatste seniorenmiddag van dit seizoen was 20 april jl. Ben Wissink was op 
bezoek met vele soorten saxofoons. 
 

Tijdens de Holtense wandelvierdaagse zijn de deelnemers onderweg verrast 
door een komisch toneeltafereel, verzorgd door onze eigen toneelspelers. Aan 
menigeen werd Eerste Beusebergse HulpVerlening verleend.  
 

Zoals gewoonlijk vond 2e pinksterdag de jaarlijkse fietstocht plaats. Het weer 
was gelukkig redelijk, niet helemaal droog, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Er was een mooie fietstocht uitgezet richting Verwoolde, met na 
ruim 20 kilometer te hebben gefietst het eindpunt bij Museum Broer. Door de 
ruim 55 deelnemers is hier nog gezellig, onder het genot van een drankje, 
nagekletst. De grote prijswinnares was Klazien Tuitert. 
 

Het vogelschieten en boogschieten vond plaats op 
zaterdag 28 mei. 68 deelnemers schoten mee om de titel 
Schutterskoning(in) 2016. Met het 272e schot was het Wim 
van Coeverden die de vogelromp eraf schoot. De winnares 
boogschieten was Maud Aanstoot en de beste 
boogschutter onder de jongens was Ruben Klein Teeselink.    
 

De laatste biljartavond vond 7 juni plaats. Na een heel 
seizoen balletje stoten werden ze de laatste avond 
aangemoedigd door de vrouwen en enkele bestuursleden. 
Uiteindelijk is Wim Paalman biljartkampioen 2016 
geworden. 
 

Ik breng nog graag onder uw aandacht: cursus AED. Het is nog mogelijk om u 
hiervoor op te geven, via een mailtje naar secretaris@beuseberg.nl of een 
telefoontje naar Agnes van Wieringen 06-38304518. De (gratis) cursus start in 
het najaar. 
 

Komende activiteiten zijn: oud ijzeractie op 9 juli; vissen op 12 augustus en de 
busreis op 25 augustus. Op moment van schrijven moet het buurtfeest nog 

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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plaatsvinden. Op moment van lezen hoop ik dat we allen kunnen zeggen, dat 
was weer een geslaagd weekend! Namens het bestuur allen een hele fijne 
zomer toegewenst. 
 

Groet Miny Stoevenbelt 
 

Wij (revuecommissie) zijn van plan de filmopnames via youtube beschikbaar 
te stellen. T.z.t. wordt de link op de website en facebook geplaatst. 
 

 

Herdenkingssteen voor Canadezen in de Beuseberg 
 

In 2015 verscheen het boekje “BEUSEBERG BEVRIJD’. Hierin staan 30 verhalen 
van bijna allemaal Beusebergers die hun verhalen vertellen over de bevrijding 
van de Beuseberg in april 1945. Veel vertellers gaven bij interviewer Gert van 
Evertjes aan een herdenkingsmonument op prijs te stellen. De Schipbeek was 
een veel genoemde plek. Op 7 april 2016 was het dan zover. 
 

Een grote groep vertellers en/of familieleden, afgevaardigden van gemeente 
Rijssen-Holten, W.A.V., S.V.N.F. Holten, sponsoren, B.A.F. en B.V.B., 
verzamelden zich in het museum “Broer een leven lang Boer”. Na een hartelijk 
welkomstwoord met de aanleiding en de invulling van deze middag werd er 
per Oad-bus koers gezet naar de Wippertsbrug over de Schipbeek. 
Precies 71 jaar na de nachtelijke oversteek van De Schipbeek door het 
Canadese South Saskatchewan Regiment vond de onthulling van de 
gedenksteen plaats. 
 

De roodgranieten steen was bedekt door een 
Canadese, Nederlandse en Beusebergse vlag. 
Respectvol werd de steen onthuld door: Johan 
Meijerman (erve Meijerman), Gerrit Vorkink 
(erve ‘t Nös), Hanna Klein Teeselink-Vorkink 
(erve ‘t Nös) en Florina Dijkshoorn (Alie van 
Niejenhuus). Zij zaten met buren, familie, bekenden en een paar Duitse 
soldaten vele bange dagen en nachten in de gegraven schuilkelder op erve 
Meijerman. Zij behoorden tot de eerste Holtenaren die werden bevrijd. 
 

De grote groep genodigden stond ter plekke stil bij de gedachte aan de 
geleverde strijd en gesneuvelden. Oud en jong spraken over dit verleden en de 
noodzaak om de verhalen door te geven. Het was een plechtige bijeenkomst. 
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Er werd lang nagepraat in het museum van Broer. De vrijwilligers van het 
museum voorzagen iedereen van een hapje en een drankje. Er werden 
herinneringen opgehaald, oude bekenden zagen elkaar, verhalen verteld en 
aandachtig geluisterd. Het werd een bijzondere, emotionele middag. 
 

Dichtbij de plek van de oversteek staat nu de herdenkingssteen. Op de steen is 
een prachtig vormgegeven plaquette bevestigd, waarop de gevallen Canadese 
bevrijders worden herdacht. Een samenwerking van Buurtvereniging 
Beuseberg, gemeente Rijssen-Holten, sponsoren en vriendengroep B.A.F. 
heeft ervoor gezorgd dat dit monument 
tot stand is gekomen. Als u nu vanaf 
Holten/Beuseberg via de Larenseweg 
naar Laren fietst of rijdt, stop dan even 
voor de brug over De Schipbeek. Links 
naast de steen staat een bankje. Ga even 
zitten, geniet van het uitzicht en de rust 
en bedank in gedachten de Canadezen.  
 

Opdat u daar in VRIJHEID zit! 
Agnes van Wieringen  
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De seniorenclub  
 

Woensdag 20 april – optreden van Ben Wissink 
 

Op deze laatste bijeenkomst van dit seizoen was 
de heer Ben Wissink uit Leuvenheim te gast. Hij 
speelde op zijn saxofoon, hij had er zeven 
meegebracht in alle soorten en maten zodat we 
verschil in klank konden horen. Zijn repertoire 
bestond uit bekende meezingers van 
voornamelijk Nederlandse en Duitse liedjes. 
Tussen de liedjes door vertelde hij leuke  
grapjes. Al met al was het weer een gezellige en 
geslaagde middag. 
 

Na de zomer gaan we op 14 september weer 
van start met de seniorenclub. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen 
 

 

Fietstocht 16 mei 2016 
 

Traditiegetrouw weer met de Beusebergers gefietst op tweede pinksterdag. 
Uiteraard werd er gevraagd of iemand er iets over wilde schrijven. Waarop 
mijn lieftallige echtgenoot direct reageerde door te roepen: “Ja heur, det wil ik 
wa doo”. (Was hij altijd maar zo spontaan, ahum).  
Maar afijn, de enthousiasteling kwam natuurlijk in tijdnood, de weken 
verstreken en de deadline van inleveren naderde gestaag. Vandaar dat ik, de 
lieftallige echtgenote, voor hem waarneem… 
 

We fietsten dus 16 mei rond 13.00 uur vol verwachting richting de start bij de 
steen op de splitsing Beusebergerweg/Evertjesweg. Onze meiden waren al 
vooruit gefietst, want die willen natuurlijk niet meer met va en moo met, dat is 
schamend, zoals zij zelf verwoorden. 
 

Het weer zag er nog redelijk vriendelijk uit dus we hadden goede zin, maar ja… 
toen wisten we nog niet wat ons te wachten stond. Het eerste uurtje verliep 
voorspoedig. Via de Schipbeek richting Laren, waar sommige heren moeite 
hadden het stuur recht te houden bij de afslag richting “Wippert”. Even een 
rondje ijsbaan Roowinkel en toen naar de eerste stop, ha lekker… koffie!  
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Na het verorberen van een lekker plakje cake en het nodige gekeuvel begon de 
ellende, de eerste waterdruppels. Gelukkig ging de route eerst nog door een 
stuk bos met mooie paadjes waardoor de schade beperkt bleef. 

 
Even herinneringen ophalen bij de Dikke 
Boom, want wie is er met schoolreisje niet 

geweest?, en toen de nattigheid in. Want het begon te regenen, dikke 
druppels. Eerst nog een poging gedaan om te schuilen maar het bleef plenzen. 
Dus hebben we ons uiteindelijk maar overgegeven aan moeder natuur en de 
route vervolgd. Ondanks het waaien en de vochtigheid hebben we onderweg 
genoten van de natuur en de omgeving.  

 
En gelukkig… daar was de tweede stop al. Ik heb nog gevraagd om warme 
chocolademelk met slagroom maar helaas, het werd een biertje of dubbelfris, 
maar wél met een stukje worst of kaas. Tevens werd hier in het kader van het 
wedstrijdelement een papiertje uitgereikt met 3 vragen. Het is al even geleden 
dus ik weet het niet meer precies, maar het had te maken met de poes van 
Liselore en de ballen van??? 
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Vervolgens het laatste stukje van de 
tocht doorgeworsteld richting het 
eindpunt bij Broer Pekkeriet. Daar 
aangekomen was het eindelijk droog en 
was het gezellig zitten met een hapje en 
een drankje. De prijzen werden uitgereikt 
op basis van de (meest) goede 
antwoorden op de bijzondere vragen. 
Klazien Tuitert ging er met haar gezin 
met de meeste prijzen vandoor. De 
giecheldames Nathalie, Famke, Marit en 
Deborah wonnen ook een prijs terwijl ze 
bij elk stoppunt 3 kwartier te laat 
arriveerden (hoe is het mogelijk). En Wim 

Jansen won de hoofdprijs omdat hij de namen wist van Douwe en Bob en dat 
er 20 ballen aan de Schipbeeklijn hangen… hoe dubieus. 
 

Afijn, de organisatie: Liselore en Rob Schalker, Corrie Bark en Gerben Sluiter 
hebben hun taak meer dan goed uitgevoerd. Het was een mooie fietstocht en 
het bleef nog lang gezellig. Volgend jaar zal Klazien Tuitert en aanhang Liselore 
en Rob helpen met het uitzetten van een route. Ze voelden zich wellicht 
verplicht na de ontvangst van zoveel prijzen haha. 
 

Jolanda Ulfman 
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Vogelschieten Beuseberg 2016 
 

Zaterdag 28 mei werd er 
wederom gestreden om de titel 
schutterskoning(in) 2016 van de 
Beuseberg. Het was even 
spannend of de weergoden ons 
goed gezind bleven aangezien het 
begon te regenen, maar na een 
kort buitje konden we van start 
gaan.  
 

 
 
De schutterskoning van 2015, Koen Paalman, had de eer om de strijd te 
openen. Hij schoot er gelijk de spreekwoordelijke kop af. Er waren  
68 deelnemers. Na een felle strijd waren de prijzen verdeeld. Zowel bij de 
volwassenen als bij de jeugd. Hieronder volgt de uitslag: 
 

Vogelschieten 

Kop 1ste schot 

Koen Paalman 

Li-vleugel 61e schot 

Wim Jansen 

Re-vleugel 95e schot 

Jan Jansen 

Staart 103de schot 

Myrthe Schutte 

Romp en daarmee Koning 2016 

Wim van Coeverden 
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Boogschieten meisjes 

1: Maud Aanstoot 

2: Sonja Rus 

3: Wieke Jansen 
 

 Boogschieten jongens 

1: Ruben Klein Teeselink 

2: Dirk Jansen 

3: Jur van Coeverden 

    

 
Winnaars van harte gefeliciteerd!!  
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Stratenvoetbal 2016 
 

Op een zonovergoten Vletgoor streed het rode Beusebergse korps op zaterdag 
4 juni om de felbegeerde stratenvoetbalbeker.  
 

 
 

De mannen en dame van de Beuseberg begonnen om 10.00 uur aan de eerste 
wedstrijd. Na enige minuten gespeeld te hebben begon de machine van de 
Beuseberg aardig te lopen, ondanks de hitte. Er werd tiki-taka gevoetbald 
zoals Barcelona en in de counter was het keurkorps zo scherp als Real Madrid.  
 

De scheidsrechter, die waarschijnlijk uit Espelo, Dijkerhoek of Holterbroek 
kwam, stond niet aan de zijde van de Beuseberg. Romain maakte een 
geweldige sliding op de bal, echter dacht de scheids hier anders over en gaf 
een penalty tegen, omdat hij vond dat Romain hands maakte. 1-0 achter.  
In het vervolg van de wedstrijd werd wel duidelijk dat wij de betere partij 
waren.  
 

Wel was er één probleem, de oefenweide van Pekkeriet lag er veel strakker bij 
dan de ‘grasmat’ op het Vletgoor, deze speelde parten bij de 2-0. Het 
knollenveld zorgde ervoor dat onze keeper de bal niet klemvast had waardoor 
hun oplettende spits de bal binnen kon schieten. Het slot van de wedstrijd was 
weer volledig voor de Beuseberg, zoals de hele wedstrijd ging het maar één 
kant op. Het was Thomas die met een vlammende vrije trap de keeper 
kansloos liet, 2-1. Dat werd tevens de eindstand.  
 

De tweede wedstrijd gaf hetzelfde beeld als de eerste, de Beuseberg viel aan 
en had geen zorgen achterin. Kans op kans volgde, echter was het wederom 
het knollenveld dat ervoor zorgde dat de kansen niet werden benut.  
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Daarnaast moest eerst 
Geert geblesseerd de 
wedstrijd staken doordat 
hij in de eerste wedstrijd 
120 kilo op zijn voet 
kreeg. Het zat de 
Beuseberg niet mee 
want kort daarna moest 
Jeroen Groteboer het 
veld ook verlaten toen 
hij “krak krak” in zijn knie 
hoorde. Gerrit had hem 
nog zo gewaarschuwd 
niet te gaan voetballen, 
want dat zou niet goed 
gaan. Helaas is dat ook 
gebleken. Deze klap 

kwam hard aan, dat was uiteindelijk ook in de verdediging te merken. De 
rechtsback was in gedachten zo erg met de blessuregevallen bezig dat hij 
vergat om de bal wat harder terug te spelen op de keeper. De oplettende spits 
van de tegenstander maakte hier gebruik van, 1-0 verlies.  
 

De laatste wedstrijd werd gespeeld nadat wij al een poosje onze tijd moesten 
uitzitten op het terras, waarbij anderen al jaloersmakend een aantal 
alcoholische versnaperingen nuttigden. Dit was een reden voor speler/leider 
Stefan om de manschappen bij elkaar te roepen. Hier hebben zij besloten om 
de laatste wedstrijd sportief te spelen, de belangen speelden geen rol meer. 
De tegenstander zat er mentaal helemaal doorheen dus zij konden wel een 
overwinning gebruiken, dit werd ze daarom ook gegund door ons sportieve 
Beusebergers, 1-0 verlies.  
 

Tot slot moest er op deze mooie zonovergoten dag nog even gewerkt worden, 
namelijk aan de teambuilding. Er kan veel over deze jongens en dame gezegd 
worden, maar de teambuilding was goed. Daarbij lieten de mannen en dame 
zien dat zij ondanks het warme weer nooit zullen verzaken en toch ergens de 
beste in zijn (de 3e helft)! 
 

Chantal Pekkeriet 
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Biljarten 
 

Ook dit jaar 
was er weer 
een traditio-
nele afsluiting 
van het 
biljartseizoen  
2015-2016. 
De mannen 
waren dit 
keer erg 
fanatiek en 
deden als 
afsluiting nog 
even een snel 
spelletje, een 
poging om 

wellicht nog net iets meer punten te scoren om een plaatsje hoger te eindigen. 
De sfeer was erg gezellig met veel goede ballen en zotte ballen. 
 

Om 10 uur kwamen de dames en het bestuur binnen, waarbij de gezelligheid 
nog meer toenam en de dames nieuwsgierig toekeken hoe manlief het deed. 
Wie zou er dit jaar gaan winnen? De voorzitter van de buurtvereniging 
Beuseberg heeft ook een keer ‘gestoten’; “niet slecht” gedaan voorzitter. En 
ja, dit keer weer een nieuwe kampioen; Wim Paalman is de winnaar! 
 

De uitslag 

Wim Paalman 3.0 

Wim Kettelarij 3.7 

Henk Pekkeriet 4.1 

Jan Ulfman 4.6 (4,577) 

Jan Haan 4.6 (4.592) 

Jan R Schoemaker 4.6 (4.622) 

Gerrit Schoolen 4.7 

Jan Markvoort 5.2 

 
José Schoemaker 
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Rambura 
 

Een paar weken geleden vroeg de redactie van dit blad mij of ik een stukje zou 
willen schrijven over Rambura. Natuurlijk wil ik dat wel; Rambura ligt mij na 
aan het hart. Vervolgens heb ik toch nog wel een poos lopen broeden over het 
hoe en wat. Want praten over Rambura is één maar er over schrijven is toch 
wel even wat anders. Maar nu zit ik dan eindelijk toch achter m’n pc. Voor 
velen van jullie is Rambura inmiddels een bekend begrip. Maar voor diegene 
voor wie dat niet zo is en om het geheugen van de anderen weer even op te 
frissen begin ik maar gewoon bij het begin. 
 
Hoe het begon 
In 2005 kwam ik bij toeval in contact met een in Brabant wonend 
vluchtelingengezin. Dit gezin was afkomstig uit Rambura, een heuvelachtig 
gebied in het noordwesten van Rwanda. Zij zijn hun land tijdens de genocide 
van 1994 ontvlucht en zijn na vele omzwervingen uiteindelijk in 1998 in 
Nederland beland. Zij hadden het idee en de wens om iets te doen voor de 
jeugd in hun geboortestreek en vroegen mij daarbij om hulp. Ik ben mij toen 
gaan verdiepen in de geschiedenis en achtergrond van dit kleine Afrikaanse 
landje en heb voor advies contact opgenomen met dominee Harry Gijsen en 
via hem met de ZWO van de Hervormde Kerk en met de Tropische 
Landbouwhogeschool Larenstein, toen nog gevestigd in Deventer, omdat deze 
school uitwisselingsprogramma’s had en heeft met Rwanda. Dit alles heeft 
erin geresulteerd dat Wim en ik op 15 januari 2006 in het vliegtuig stapten op 
weg naar Rwanda voor een, zoals Wim zei, “mission impossible”. Niets was 
echter minder waar: toen we na een verblijf van een week in Rambura, waarin 
we het wel en wee van de in grote armoede levende bevolking van zeer 
dichtbij hadden meegemaakt, terugkwamen in ons eigen welvarende land 
waren we er beiden van overtuigd dat we iets voor deze mensen wilden en 
konden doen! Waar dat uiteindelijk in zou resulteren konden we toen nog niet 
bevroeden. 
 
De projecten 
Met hulp van de ZWO hebben we in maart 2006, onder de naam Project 
Rambura, een campagne opgestart voor het inzamelen van oude computers 
en geld voor een ICT-centrum. Dankzij de gulle giften van bedrijven, de 
Holtense kerken en vele particulieren kon ik samen met Wim in augustus van 
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dat jaar terug naar Rambura met in 
ons kielzog 36 computers, alle 
benodigde randapparatuur en € 3.000 
op zak voor de verbouwing van een 
paar vervallen lokalen tot een 
‘modern’ ICT-centrum.  
Daarna kwam al snel het idee voor 
een volgend project op tafel: 
renovatie van de vervallen graansilo 

en oprichting van een boerencoöperatie. (Gezien onze eigen agrarische 
achtergrond een logische keuze.) Dit project is medegefinancierd door 
Impulsis. Eind 2007 is de silo gerenoveerd, in de maanden erna is er ter plekke 
campagne gevoerd voor ledenwerving van de coöperatie en zijn de eerste 
goederen aangekocht. De coöperatie is – na wat eerste aanloopproblemen – 
een groot succes geworden. Dit project draait vanaf het eerste begin tot op de 
dag van vandaag geheel zelfstandig. 
 

Ondertussen waren wij – Wim en ik – al een aantal keren in Rambura geweest 
en geleidelijk aan ontstond het idee voor het oprichten van een praktijkschool. 
Er is in Rwanda een groot aanbod in onderwijs maar dit is grotendeels alleen 
theorieonderwijs. Met name op het gebied van lager beroepsonderwijs – zeg 
maar onze oude ambachts- en huishoudschool – is er in Rwanda nagenoeg 
niets. Zo’n project zou echter veel geld gaan kosten, veel meer dan wat wij 
samen met de ZWO bij elkaar zouden kunnen krijgen. Toen kwam de 
Waerdenborch in beeld. Op de Waerdenborch werd jaarlijks in de week voor 
de kerstvakantie een themaweek gehouden waarbij door de leerlingen geld 
werd ingezameld voor goede doelen. In 2009 werd ‘ons’ schoolproject in 
Rambura aangewezen als begunstigde van de opbrengsten en dat ook gelijk 
voor een aantal jaren. Deze zekerheid gaf ons de mogelijkheid het project 
verder uit te werken en daadwerkelijk van start te gaan.  
 
Stichting Rambura 
De projecten werden hiermee te groot om dit nog langer alleen met de ZWO 
te doen. Op 7 januari 2010 hebben Dick van den Houten en ik bij notaris 
Verbeek in Markelo de Stichting Rambura opgericht. Het bestuur bestaat 
behalve uit Dick en mij uit Jeroen Haverslag, Dirk-Jan Schuppert en bij de 
oprichting Ab Slotman. Zijn functie is in 2013 overgenomen door Janneke 
Nijkamp. 
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Saint Joseph Training Center 
In juni 2011 hebben Dick en ik 
Rambura bezocht en vanaf dat 
moment begonnen de plannen 
voor de school concrete vormen 
aan te nemen. Het eerste bedrag 
voor de bouw van de school is in 
november 2011 overgemaakt 
naar Rambura en al op 17 maart 
2012 – slechts enkele maanden 
na de start van de bouw – heb ik het gebouw officieel mogen openen. In 
eerste instantie werd er alleen timmeren en meubels maken als les 
aangeboden. Later zijn er koken, handenarbeid en recentelijk naailessen aan 
toegevoegd. Ook het ICT-centrum is onderdeel geworden van het 
trainingscentrum. 

 

De school is verder uitgebreid met 
toiletten en latrines, een schoolplein en 
straatverlichting. De grote zaal van het 
gebouw doet tevens dienst als 
feestlocatie of als ontvangstzaal bij 

belangrijke evenementen. Het is daarmee een multifunctioneel gebouw 
geworden wat een grote waarde heeft voor zowel de leerlingen als de gehele 
bevolking.  
 
Activiteiten 
In de afgelopen tien jaar hebben 
we ook hier in Holten niet stil 
gezeten. Behalve de geweldige 
financiële steun van de 
Waerdenborch, de Holtense 
kerken en particuliere donaties 
hebben we ook geld ingezameld 
met tal van activiteiten zoals een 
verloting, verkoop van kerstkaarten, Rad van Fortuin, kraam op o.a. kerstmarkt 
en Dondertmanfairs, goede-doelenmarkt in het Kulturhus, Rustpunt Byishimo 
en presentaties voor diverse groepen. En dan niet te vergeten onze eigen 
Popfestivals op het terrein van de MAC en vier keer een Fancy Fair, waarvan 
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de laatste op 21 mei jl. Dit was natuurlijk nooit mogelijk geweest zonder de 
inzet van de vele vrijwilligers waarop we steeds weer een beroep konden 
doen. En nooit tevergeefs!  
 
Bedankt 
Om niemand te vergeten ga ik geen namen noemen maar wil ik vanaf hier 
iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het 
fantastische resultaat wat we in Rambura hebben mogen verwezenlijken, en 
waarvan we in januari 2006 niet hadden durven dromen, heel erg hartelijk 
bedanken.  
 
Hoe nu verder? 
Omdat het door de teruglopende economie steeds moeilijker wordt om nog 
geld bij elkaar te krijgen – de bijdragen van de Waerdenborch zijn inmiddels 
ook gestopt – en we de overtuiging hebben dat hetgeen we hebben mogen 
doen voor de bevolking van Rambura hen volop kansen biedt om zelfstandig 
verder te groeien hebben we besloten om geen nieuwe verplichtingen meer 
aan te gaan wat betreft het financieren van nieuwe, grote projecten. Dick, 
Jeroen en Derk-Jan zullen aan het eind van de zomer aftreden als bestuurslid. 
De stichting blijft echter wel bestaan. Er zullen geen grote activiteiten meer 
georganiseerd worden, maar ik blijf mijn rustpunt houden en ook de verkoop 
van jam e.d. gaat gewoon door. Het geld dat daarmee – en met de 
opbrengsten van de laatste fair – ingezameld wordt (is) zal gebruikt worden als 
noodfonds voor het Saint Joseph Training Center om eventuele tegenslagen op 
te vangen. Ook giften blijven vanzelfsprekend welkom.  
 

Anja Kettelarij 
www.rambura.nl  mail: info@rambura.nl 

facebook.com/StichtingRambura/rekening NL 49 RABO 0157 3215 33 

 
 

Gambia 
 

Gambia, aan de kust een land van 
prachtige stranden met grote hotels en 
rijke toeristen, aan de andere kant een 
land van grote armoede. Afgelopen 
meivakantie zijn wij (Jetty Scholten, 
Henny Wibbelink, Ingrid Wibbelink en ik) 

http://www.rambura.nl/
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op vakantie naar Gambia geweest. Niet voor de kust zoals alle andere 
toeristen. Nee, wij besloten een week in het binnenland van Gambia door te 
brengen om het echte Afrika te ervaren. En wat hebben wij dit ervaren! 
Gefascineerd door de natuur rond onze lodge, mangrovebossen met vele 
vogels en apen, het voedsel in Gambia, vers fruit en versgebrande nootjes, het 
heerlijke klimaat maar ook de armoede. Natuurlijk kennen we allemaal de 
filmpjes van tv met daarin Afrikaanse kindjes in versleten kleren maar het is 
iets heel anders om dit ook daadwerkelijk te ervaren.  
 

We hebben in onze week in Afrika ook een 
school, een kliniek een lokale markt en een 
aantal dorpen bezocht. Hoewel we ons in het 
begin een beetje ongemakkelijk voelden als 
rijke toeristen in zo’n arm land, was deze 
ongemakkelijkheid al snel verdwenen door 
de grote vriendelijkheid en openheid van de 
lokale bevolking. Het was geen probleem en 
sommigen drongen er zelfs op aan om hun 
huis, winkel of plantage te laten zien. Trots 
op wat ze hebben. 
 

Terug in Nederland met een hoofd vol 
indrukken is het toch vreemd om dit alles 
maar zo achter ons te zetten en maar zo 
verder te gaan met ons leven. We hadden 
toch wel echt het gevoel dat we iets terug 

wilden doen voor de bevolking van Gambia. Toen kwamen we met een idee: 
we maken een boek met daarin alles wat we meegemaakt hebben en foto’s 
van deze prachtige dingen. Dit boek verkopen we dan en van het geld wat we 
hiermee ophalen laten we waterputten slaan in Gambia. Via de eigenaresse 
van de lodge waarin we verbleven kan dit zo geregeld worden voor de echt 
arme dorpen in het binnenland. Ook zijn we druk bezig met kleding inzamelen 
en deze per bananendoos te versturen naar waar ze dit echt nodig hebben. 
 

We zijn nog druk bezig met het boek maar kleding is al welkom. Het voelt goed 
om iets terug te doen, zeker omdat deze mensen het beter kunnen gebruiken 
dan wij rijke Nederlanders. 
 

Gijs-Jan Scholten 
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Carton 10 jaar in bedrijf 
 

Op zaterdag 7 mei hebben wij 
samen met de medewerkers en 
familie ons 10-jarig jubileum 
gevierd. We zijn 10 jaar geleden 
begonnen onder de naam Carton, 
een combinatie van de namen 
Carmen en Anton. We zijn er 
toentertijd vanuit gegaan dat de 
naam Klein Twennaar veel te 
moeilijk is om te onthouden. Bij 

onze Duitse klanten sta ik bekend als Herr Klein en steevast zeggen de 
Duitsers: “Er heißt Klein, aber er ist es nicht.” 
 

“Schuld” dat Carmen en ik zelfstandig ondernemer zijn geworden, zijn mijn 
kameraden. Als onderdeel van het huwelijkscontract moesten wij 500 liter 
groene zeep verkopen. Menige Beuseberger heeft toen tijdens het 
voorjaarsfeest een can van 5 liter groene zeep gekocht. Onze eerste 
activiteit als ondernemer was een open dag op het bedrijf van oud 
Beuseberger Wilco Klein Teeselink (Nikolaas), die net een nieuwe koeienstal 
had gezet vlak over de Duitse grens in het plaatsje Recke. Tijdens de open 
dag hebben wij een stand opgezet en onze eerste handel gedreven. 
   

We zijn begonnen om met een busje rundveehouders regelmatig te 
bezoeken in Salland en Twente. Ons assortiment bestaat uit 
reinigingsproducten voor alle soorten melkmachines en melkrobots tot alles 
wat de moderne melkveehouder nodig heeft. Zo’n vier jaar geleden hebben 
we er een vrachtauto bij naast laten lopen omdat het assortiment steeds 
uitgebreider werd. Onze bakermat is en blijft de Beuseberg van waaruit we 
een gezonde basis hebben gekregen en de melkveehouderij in de omtrek 
beleveren. 
 

Van onze medewerkers hebben we ter gelegenheid van ons 10-jarig 
jubileum een mooie zonnewijzer gekregen die ervoor zorgt dat we (mits de 
zon schijnt) ook in de toekomst goed bij de tijd blijven. Wat ons betreft 
allemaal in goede gezondheid naar het volgende jubileum.  
 

Anton en Carmen Klein Twennaar 
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Ronde van Noord-Nederland 
 

10, 11 en 12 juni 2016 

Henk, Hans, Tonny en Anton 
 
Onze trouwe ploegleider Henk Markvoort was tijdens het “pirken” van het 
Beusebergse paasvuur geblesseerd geraakt aan zijn voet. Pirken is het 
opporren van het vuur tijdens het opruimen van het paasvuur, zodat het 
paasvuur helemaal opbrandt. De blessure had behoorlijk veel voeten in aarde; 
Henk is een hele tijd uit de running geweest. Op een goede avond hebben 
Hans Koerkamp, Tonny Schutte en ik ons naar Holten begeven om Henk “aan 
te spreken”.  
 

Tijdens dit bezoek hebben we een aantal mogelijke data vastgelegd om een 
rondje door Noord-Nederland te fietsen. Het idee was om in drie dagen een 
ronde van zo’n 500 kilometer af te leggen. Een weekend plannen is een hele 
tour, want het moet namelijk precies passen in het maaischema van het gras 
op het land, en dat valt niet altijd te plannen. De één zegt: “stel het maaien 
een weekje uit, dan heb je meer opbrengst”, de ander zegt: “Maai juist een 
weekje eerder zodat je er dan minder werk aan hebt”. Beide uitspraken bleken 
geen steekhoudende argumenten te bevatten. Kort voor tijd was het nog 
hoogst onzeker of we op vrijdag 10 juni zouden kunnen vertrekken. 
 

Op donderdag 9 juni dan het 
verlossende bericht van 
Tonny: “ ’t geet vedan”. Dit 
met de restrictie dat Tonny 
enige uren een kleine 100 
kilometer verderop 
ingevlogen zou worden door 
Ina en Myrthe. De rest van 
het team had de snipper-
dagen al geregeld en de 
spullen werden bijeen 
geraapt. Henk zou op 
vrijdagavond naar het eerste 
overnachtingsadres rijden. 
Om tien uur precies meldden 
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Hans en ik ons bij Ina aan de Brenderweg. Nadat de koffie achter de kiezen 
was, vertrokken we richting het noordoosten. Na 50 kilometer gingen we de 
grens over bij Ootmarsum. Via het moeras ging het richting Twist. Allemaal 
bekend terrein, want dit stuk hadden we twee jaar geleden ook gefietst toen 
Denemarken het doel was. Bij Twist zochten we contact met Tonny, want 
ergens hier zouden we elkaar treffen. Na enige euro’s aan de KPN 
gespendeerd te hebben, konden we Tonny naar onze locatie dirigeren. Deze 
locatie was 4 kilometer oostwaarts van het plaatsje Zwartemeer. Ina en 
Myrthe hadden hun aandeel geleverd en wij gingen met z’n drieën pal 
noordwaarts, juist langs de grens met Drenthe, maar steeds in Duitsland. De 
Duitsers waren duidelijk meer in EK-voetbalsfeer dan wij. Auto’s met 
vlaggetjes, wat een dwaasheid… Voor ons Nederlanders dit jaar geen EK, maar 
wij hebben andere opkomende grootheden zoals Steven Kruijswijk, Max 
Verstappen, Kiki Bertens en Daphne Schippers, wat een troost!  
 

Hans kreeg een lekke band. 
Na grondig speurwerk 
vonden we de dader; een 
klein nietig steentje… Een 
lekke band is dé kans op 
mooie foto’s. Deze 
mogelijkheid werd met 
beide handen aangegrepen 
door Tonny. Ook ik heb een 
mooie actiefoto kunnen 
scoren van het 
bandenplakproces. Bij 
Bourtange kwamen we 

weer op vaderlandse bodem. Bourtange is een oude vestingstad en een 
bezoek werd erg op prijs gesteld, hopelijk wederzijds… Na drie cola en drie 
patat moesten we weer verder want Siddeburen moest nog aangedaan 
worden.  
 

Via Veendam kwamen we dan bij de familie Veltman in Siddeburen.  
Het huis van de familie Veltman is ondertussen een bekend adres geworden. 
De vader des huizes, Frits, heeft ons informatie verstrekt voor onze Wit-
Rusland reis, en het contact is er nog steeds. Frits en zijn vrouw Annet zijn van 
plan om deze zomer van Praag naar Siddeburen te fietsen. Enige tijd geleden 
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hebben we samen met dochter Marion en aanstaande schoonzoon Reinier 
rondom Holten gefietst. Tijdens de koffie trakteerden we op appelgebak.  
We hadden dus nog koffie met appelgebak “tegoed” en we lieten het ons goed 
smaken. Henk had ondertussen Siddeburen ook gevonden en verhalen werden 
uitgewisseld. Frits had de cursus “aardbevingsbestendig bouwen” afgerond 
met goed gevolg. De kwestie van de gaswinning en de bijbehorende 
aardschokken in de provincie Groningen is heftig en nog steeds actueel, ook in 
Siddeburen bij de familie Veltman. 
 

Het werd tijd om een overnachtingsadres te zoeken en te vinden. Na enig 
zoeken was er in Appingedam bij “Vrienden op de Fiets” slaapruimte voor ons. 
Na ons opgefrist te hebben even met de bewoners gebabbeld. Onderwerpen 
genoeg: akkerbouw, veeteelt, krimp van de bevolking en natuurlijk weer de 
gaswinning en de gevolgen hiervan. Minister Kamp heeft niet veel vrienden in 
Groningen. Op de kamer, onder het genot van een kort’n in de vorm van 
Mummelman, werden alle (wereld)problemen opgelost… 
 

Zaterdagmorgen, om halfacht, werden we door de wekker gewekt. De kikkers 
waren toen al een tijdje wakker. Na een prima ontbijt zaten we voor 9 uur al 
weer op onze fietsen. Loppersum, het “epicentrum” van het aardbevings-
gebeuren stond op het programma. Onderweg nog een straat met de naam 
“Kampweg” gezien. Toeval of niet, maar het stemt wel tot nadenken. In 
Loppersum werden grasbaanraces georganiseerd door de plaatselijke 
motorclub. Een drukte van belang. We verwachtten huizen in steigers, maar 
die kregen we in Loppersum niet te zien. Al fietsend overdachten we de 
situatie… Wat een ellende achter die muren. 
 

Verder ging het naar Roodeschool, het noordelijkste station voor 
reizigerstreinen. Dan naar Usquert waar het café nog gesloten was ondanks 
het bordje “open” op de voordeur en ondanks dat de voordeur gewoon te 
openen was. Vanwege het quiltfestival was er koffie met Groninger koek in de 
molen “Eva” verkrijgbaar. Veel koffie voor weinig, wat wil een mens nog 
meer? Via kleine weggetjes en kleine dorpen ging het verder naar het westen. 
We waanden ons 50 jaar terug in de tijd. Het openlucht-museum, maar dan in 
het echt. De moeite meer dan waard om het eens te gaan bekijken.  
 

Pieterburen komt in zicht. Pieterburen bekend van de zeehondencrèche van 
Lenie ’t Hart. Zij begon in 1971 met de opvang van zeehonden in nood, nu is de 
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crèche een begrip. Maar ook het begin- of eindpunt van het langeafstands-
wandelpad met de naam Pieterpad, dat ook door de Beuseberg voert.  
De route voert van Pieterburen aan de Groningse Waddenkust naar de Sint-
Pietersberg bij Maastricht en heeft een lengte van omstreeks 492 kilometer. In 
1983 werd het pad geopend en naar schatting hebben al meer dan 1 miljoen 
mensen het pad gelopen. Gemiddeld een kleine 100 per dag… En dan te 
bedenken dat deze mensen ook door de Beuseberg zijn gekomen. Via het 
gehucht “Kleine Huisjes” kwamen we bij de dijkcoupure Hornhuizen. Henk had 
ondertussen broodjes, boter en beleg gekocht, waar we een begin aan hebben 
gemaakt. Tussen de etenswaren kwamen we toevallig nog een ansichtkaartje 
tegen met een groen/gele tractor, met de tekst “Neet soez’n maar broez’n”. 
Ondertussen zijn we wijzer geworden en we denken dat het geen toeval was… 
 

Boven de Waddenzee zien we tankvliegtuigen en straaljagers. Oh ja, dat is 
waar ook. De Luchtmachtdagen vinden juist dit weekend plaats in 
Leeuwarden. We moeten toch die kant op, dus we hebben een meevaller in 
het verschiet. Maar eerst langs de zuidkant van de Lauwerszee en dan komen 
we in Dokkum waar Tonny ons op ijs trakteert. Even voorbij Dokkum komen 
we vele hardlopers tegen, die bezig zijn met hun Elfstedentocht in 
estafettevorm. Friesland en de Elfsteden zijn een gouden combinatie, wat veel 
toeristen naar het land der Friezen trekt. Dan naar het wereldberoemde 
bruggetje van Bartlehiem. Natuurlijk bekend van de Elfstedentocht op de 
schaats. Hier hebben we al aardig zicht op de straaljagers die in teamverband 
de gekste capriolen uithalen. Je wordt al duizelig als je ernaar kijkt, laat staan 
dat je piloot moet spelen in een van die snelle kisten. Het is lekker rustig, 
vooral als je bedenkt dat er die dag 150.000 bezoekers waren. Aan de 
zuidwestkant van de vliegbasis was meer volk. Henk kwam muurvast te zitten 
in de file. Zonder transport staat alles stil. 
 

Ondertussen moesten we nog een slaapplaats zoeken, maar vooral vinden. 
Dat viel nog niet mee, maar uiteindelijk vonden we onderdak in Sneek. 
De huisbaas was ook op vliegbasis Leeuwarden en we konden niet voor acht 
uur terecht. Hij kon niet beloven dat het ontbijt de volgende dag tiptop zou 
zijn, maar dat hoefde voor ons ook niet, we waren al blij met een bed en 
bovendien, Henk had nog broodjes in de auto liggen. In de binnenstad van 
Sneek de plaatselijke Chinees aan een superomzet geholpen. Onze 
overnachtingsplaats was tegenover de jachthaven in het centrum. Omdat we 
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toch dicht bij het centrum waren hebben we dit ook maar even ‘onveilig’ 
gemaakt. 
 

Na een goede nachtrust en tóch een 
goed ontbijt stonden we 
zondagochtend om kwart voor negen 
alweer klaar voor vertrek. Op weg 
naar Lemmer, waar we koffie 
nuttigden bij een zaak met een grote 
M in de tuin. Dan de Noordoostpolder 
in naar Urk, het voormalige eiland in 
de Zuiderzee. Hier hoopten we een 
visje te kunnen scoren. Maar helaas 
voor ons, op deze zondag was er geen 
vishandel in haven van Urk. De 
dominees deden betere zaken in de 
vele kerken op Urk. Dan onze eigen 
broodjes maar aangesproken en die 
gingen erin als koek. Vervolgens een 
bezoek gebracht aan Schokland, ook 
een voormalig eiland in de Zuiderzee, 
dat bijna door de golven verzwolgen 

is. Als je er nu rondloopt is dat maar moeilijk voor te stellen. Na Ens kwamen 
we weer in het oude land, Kampereiland waar de regenjassen aan een eerste 
serieuze test werden onderworpen. De weergoden gaven zich snel gewonnen 
en de lichte regen maakte snel plaats voor de zon. Het werd nog warm ook… 
 

Dan bij Kampen de IJssel over en meteen linksaf. Na een (welverdiende?) kop 
koffie met appelgebak in de Zande ging het over de IJsseldijk langs Zalk, de 
thuisbasis van Klazien uut Zalk. Zij maakte in de jaren ’90 van de vorige eeuw 
furore als kruidenvrouw met allerhande tips uit de natuur en wijsheden uit 
grootmoeders tijd. Dan via Hattem naar Wapenveld, waar de achterband van 
mijn fiets geplaagd werd door twee nietjes. Ongelooflijk maar waar. Je vraagt 
je af wat die nietige nietjes daar op dat fietspad zochten. Na een vakkundige 
bandenwissel konden we weer verder naar Vorchten. 
 

Via de dijk naar Wijhe, waar donkere wolken zich samenpakten. In 
sneltreinvaart richting de pont, maar nét voordat wij arriveerden vertrok de 
pont, zonder ons… Dan maar een beurt overslaan, maar de buienactiviteiten 
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gingen door met de voorbereidingen. Aan de overkant begon het flink te 
waaien en de sluizen boven ons gingen open. De weerspreuk “weerappje 
rood, water in de sloot” deed van zich gelden. Omdat we bijna thuis waren, 
besloten we door te rijden naar Heeten waar we onder de carport van Hans 
even hebben staan schuilen en toen maar verder zijn gefietst naar de 
Brenderweg. Veel natter dan nat kun je niet worden en bovendien de meeste 
regen ging ernaast. De teller stond inmiddels op 500 km en het was mooi 
geweest, erg mooi! 
 

 
 

Het lijkt gewoon te worden, maar dat is het beslist niet, het wordt steeds 
bijzonderder.  
 

Anton Bronsvoort 
 
AED-cursus 
De AED hangt al enige maanden bij het museum van Broer. Gelukkig is het 
nog niet nodig geweest om deze in te zetten. Mocht dit in de toekomst toch 
nodig zijn, dan is het belangrijk dat er genoeg buurtbewoners zijn die ermee 
om kunnen gaan. Hiervoor zoeken we vrijwilligers. Wilt u ook een leven 
kunnen redden? Het is nu mogelijk om (gratis) een cursus te volgen die 
jaarlijks wordt herhaald. De opfriscursus is één avond. Meldt u aan door een 
e-mail te sturen naar secretaris@beuseberg.nl of bel naar Agnes van 
Wieringen, telefoon: 06-3830 4518. De cursus wordt dit najaar gegeven.  

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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Ik geef de pen door aan... 
 
Dominique Jacquet heeft de pen doorgegeven aan… Nick jongbloed. 
 

 Wil je jezelf voorstellen?  
 Mijn naam is Nick Jongbloed. 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling?  
 Ik woon samen met mijn vriendin  
  Nanda Schutrups en ik heb twee  
  dochters, Mila en Lynn. 

 

 Waar en wanneer ben je geboren? 
 In Hengelo op 12 maart 1983. 
 

 Waar woon je nu?  
 Aan de Beusebergerweg 47 (bijna klaar). 
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Ik ben uitvoerder weg- en waterbouw bij Dusseldorp. 
 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?  
 Muziek maken met mijn vrienden. Optreden met Nix. 
 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
De radio staat standaard op 3FM. TV kijken doe ik niet zo vaak, maar ik vind 
waargebeurde films en documentaires op National Geographic erg 
interessant. 

 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
Camping de Beerze Bulten in Ommen. Omdat dit een geweldige camping is 
voor kinderen, maar we hebben er zelf ook heerlijk genoten. 

 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
Er lopen een boel paarden hier bij ons huis, maar deze zijn niet allemaal 
van onszelf. We hebben sinds kort een Fries paard, Froukje en Mila heeft 
een Shetlandpony. Verder hebben we nog twee katten Piet en Puck. 

 

 Waar ben je trots op? 
 Dat ik samen met Nanda dit huis heb kunnen kopen en dat we het samen 
met familie en vrienden zo mooi verbouwd hebben. We zijn er erg blij mee. 
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 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Met mijn gezin een rondreis door Amerika maken. 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 De gemoedelijkheid, het sociale gebeuren en de prachtige omgeving. 
 

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

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
Nee, niet echt. Op de site kijk ik niet zo vaak, het boekje lees ik wel en vind 
dit erg leuk. 

 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
Een muziekfestival met optredens van verschillende bands. 
En het voetbaltoernooi zoals dat jaren geleden werd georganiseerd bij mijn 
vader aan de Langstraat zou voor mij wel weer nieuw leven ingeblazen 
mogen worden. Was altijd erg leuk. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
Ja. Op zondag 10 juli treden we met Nix en Old Skool op in de Dorpsstraat 
tussen het Klavier en het Keuntje. Dit miniconcert houden we ter 
nagedachtenis aan onze vriend en ex-bandlid Jerry Hutten, die onlangs na 
een zware ziekteperiode aan kanker is overleden. We zouden het mooi 
vinden als hier veel mensen naartoe komen. 

 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom? 
Aan Yvet Muller. Omdat zij ook redelijk nieuw in de Beuseberg zijn en nog 
niet iedereen de familie kent. 
 

 

Voorjaarsfeest 17 en 18 juni 2016 
 

Inmiddels is de balans al bijna opgemaakt en kunnen we wat ons betreft 
terugkijken op een geslaagd Voorjaarsfeest. Het weer zat ons soms een beetje 
tegen, maar ondanks dat heeft iedereen toch kunnen genieten van een 
gevarieerd programma. 
 

De opening werd gedaan middels de huldiging van de schutterskoning 2016 
Wim van Coeverden. Niels Schutte kondigde het vertrek aan van Henk 
Beldman en hemzelf. Zij maken plaats voor Stefan Pekkeriet (nieuwe 
voorzitter) en Henk Scheperboer. Veel succes heren!  
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Hierna kon er gestart worden met de revue. Het hoofdbestuur nam zichzelf op 
de hak door absurd declaratiegedrag, FCT 2.0. Aaltje & Geertje maakten hun 
opmars bij de plaatselijke markt met alle gevolgen van dien, Club Buuf, IBK- 
ladies en vele anderen waren van de partij.  
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De conference over de laatste 
buurnieuwtjes, werd deze keer 
verzorgd door de Beusebarger dearns. 
Met behulp van leuke filmpjes en 
anekdotes keken zij terug op het 
afgelopen jaar. De creativiteit van de 
Beusebergers spatte er wederom 
vanaf. Onze dank voor en hulde aan 
alle deelnemers. Mede door jullie was 
het weer een avond vol vermaak. De 
muzikale afsluiting werd verzorgd door 
Effe dimmen drive-inn van Frank 
Agterkamp. 
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De zaterdag stond in het teken van het buurttoernooi. Het weer zat soms een 
beetje tegen. Lokaal werd er ook een heuse tsunami gesignaleerd. Dit mocht 
de pret niet drukken. En nadat het water weer een beetje was weggetrokken, 
kon gestreden worden voor een jaar roem op de onderdelen bumpervoetbal, 
skelterrace en een heus gladiatorengevecht. Hierbij moest men de 
tegenstander van de paal af zien te krijgen. Geen enkel middel werd 
geschuwd. Ook werd af en toe een oogje dichtgeknepen omdat het soms een 
ietwat ongelijke strijd betrof.  
 

  
 

Ook voor de senioren was er een activiteit op touw gezet met een lokaal 
golfslagbad. Hierbij ging het erom wie er zo snel mogelijk de voeten omhoog 
kon krijgen zonder nat te worden. 



33 

   

Het bumpervoetbal werd uiteindelijk 
gewonnen door het team Red Rose onder 
leiding van Tonny Schutte, het 
gladiatorengevecht had de Springboks 
onder leiding van Gerda Busschers als 
winnaar. De skelterrace werd gewonnen 
door de enige dame in het deelnemersveld, 
Tess Florijn. 
 

Na de prijsuitreiking was er tijd om de 
inwendige mens te versterken. Voor de 
kinderen waren er gratis pannenkoeken en 
er was een heuse viskar in de tent, waar 
men onder het genot van een broodje paling, zalm of haring kon genieten van 
de voordracht van de Veerkaanten Viefkop alias Teun Deijk. 
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De zaterdag kende, net als vorig jaar, een doorlopend programma. De avond 
ging door met een bandbattle tussen de lokale bands: Rockit, Alive, Greenlight, 
Nix en Kobus, die elkaar in rap tempo afwisselden. Tijdens de wisseling zorgde 
drumband Basteristas voor muzikale ondersteuning.  
 

   
 

Voor verveling was geen tijd. Al met al vonden wij het als commissie zeer 
geslaagd en wij hopen dat ieder van jullie genoten heeft van een leuk, gezellig 
en gevarieerd feest. We gaan genieten van een welverdiende vakantie en in 
september beginnen we met frisse moed aan de voorbereidingen van het 
volgende feest. Heeft iemand leuke ideeën/suggesties voor een thema of een 
leuke band, laat het horen. Dit kan via de mail vjf@beuseberg.nl of via de 
leden van de voorjaarsfeestcommissie. 

 

 
 
 
Wij danken alle 
vrijwilligers die zich 
hebben ingezet voor, 
tijdens en na het 
Voorjaarsfeest. 
Zonder jullie was het 
ons niet gelukt. Tot 
volgend jaar. 
 
Groet vanuit  
de voorjaarsfeest-
commissie  
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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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