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Van de redactie 
 
De maïscampagne is in volle gang. En nog steeds is het mooi weer. Een 
prachtige nazomer hebben we dit jaar. De zomervakantie is weer achter de 
rug. Vaak wordt er weken naar uitgekeken. Een paar weken lekker doen waar 
je zelf zin in hebt, een geweldige reis maken of gewoon rondom huis bezig zijn.  
 

En of het nu toeval is of niet… deze keer, zo na de vakantie, staat het 
Beuseberger Nieuwsblad vol met verhalen over reizen. Van Lianne Paalman 
hebben we een reisverslag ontvangen over haar ‘backpack avontuur’ in Nieuw 
Zeeland. Het zijn zoveel mooie verhalen dat we hebben besloten er een 
vervolgserie van te gaan maken. Iets dichterbij huis bleven Yvet, Carlijn en 
Joanne. Zij gingen naar Roemenië om daar vrijwilligerswerk te gaan doen met 
een hele groep uit Holten. 
 

Je hebt van die mensen die de kriebels in de benen krijgen en dan gewoon een 
heel eind fietsen naar bijvoorbeeld De Pier in Scheveningen. Lees je een 
bericht op Facebook: “We zijn er…” of een redactielid dat spontaan aan het 
Pieterpad begint. 
 

 

Beuseberg aan zee 
De gemeente Rijssen-Holten 
heeft onlangs op de pier in 
Scheveningen hun vlag geplant, 
om de gemeente op de kaart te 
zetten. Na een fietstocht van 
192 kilometer hebben Tonny 
Schutte en Anton Bronsvoort op 
11 september op hun beurt de 
vlag van buurtschap ‘de 
Beuseberg’ naar de pier 
gebracht.  
 

 

Voor de sportieve Beusebergers was er een middag vol sportplezier bij de 
Flöter. Alleen waren de spelregels hier en daar wat aangepast, want 
voetballen tijdens de volleybal, daar hadden we nog nooit van gehoord… 
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Het jaarlijkse dagje uit bracht de Beusebergers naar de Weerribben. Met 
heerlijke temperaturen ronddobberen in een bootje op het water en daarna 
lekker een terrasje pakken. Ook is de seniorenclub weer van start gegaan. 
 

De komende maanden willen we ook een aantal ondernemingen in de 
Beuseberg onder de aandacht brengen. We hebben best wat bedrijvigheid hier 
in onze buurt. Zo hebben we behalve een aantal boerenbedrijven ook een 
saunacomplex, twee restaurants en groepsaccommodaties. Toch leuk om hier 
eens wat meer van te weten. Dus gaat de redactie de komende tijd uit eten, 
naar de sauna, B&B’s bezoeken en Kever rijden bij Outdoors. We houden jullie 
op de hoogte. Veel leesplezier ook deze keer weer. 
 

JO&JO 
 

 PS. In het vorige krantje hebben we foto’s van Freddy Paalman geplaatst. 
Hij vindt het geen probleem als we die foto’s gebruiken, maar we moeten 
wel even zijn naam vermelden: www.fototeamholten.nl 

 
 

Van de bestuurstafel 
 
De maanden schieten voorbij en de activiteiten ook, al bijna weer oktober. 
Nu genieten we nog even van de mooie nazomer, maar binnenkort mogen de 
winterbanden weer uit de kast (of garage...). 
 

Op 17 en 18 juni was er het Voorjaarsfeest met een mooi, gevarieerd 
programma. In het juninummer hebben we al kunnen lezen hoe dit weekeinde 
verlopen is en dat het zeer geslaagd was. Als bestuur willen we de organisatie 
en vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en natuurlijk alle bezoekers 
voor hun komst. 
 

9 juli was het weer tijd voor de oud-ijzeractie. Hiervan kan wel gezegd worden 
dat het een gewichtige activiteit was, ruim 5000 kilo oud ijzer en 744 kilo aan 
overige metalen is er verzameld. 
 

Op 12 augustus is er het nodige aan de haak geslagen op de locatie Catsmeer, 
uitblinker was Jan Paalman met een vangst van 50 cm, bij de jeugd ging de  
1e prijs naar Sven Haan en de 2e naar Jelmer Groteboer. Om ook het gezonde 
gedeelte niet te vergeten was er op 27 augustus de mogelijkheid om deel te 

http://www.fototeamholten.nl/
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nemen aan ‘Beuseberg in Beweging’, een voet- en volleybaltoernooi voor jong 
en oud. Er was een goede opkomst op deze zonnige middag. Op 25 augustus 
de busreis, met 59 personen is de bus vertrokken naar de Weerribben, al met 
al een geslaagde dag die is afgesloten met een diner bij ‘de Poppe’. 
 

In november vindt de strijd om de Zaagmolentrofee weer plaats. Datum en 
locatie worden nog bekend gemaakt, maar we rekenen op een goede 
deelname – dames laat deze kans niet schieten – zodat we met meerdere 
teams kunnen afreizen naar Dijkerhoek. 
 

Groet Ap Hofenk 
 
 

De viswedstrijd  
 
Vrijdag 12 augustus 2016 

De jaarlijkse viswedstrijd van de 
buurtvereniging op een bijzonder 
moment, midden in de zomer en 
op een bijzondere plaats. 
‘Gewoon’ in het Beuseberger-
meer, voor degenen die nu geen 
idee hebben waar dat is; dit 
wordt vaker het Catsmeer 
genoemd. 
 

Onder werkelijk ideale 
omstandigheden, mooi zonnig 

maar niet te warm en met een heel kalm windje was het voor iedereen prettig 
zitten zo aan de rand van ons mooie buurtschap. Blik richting Cats en vooral 
niet de andere kant op kijken… want dan zie je de dobber niet. 
 

Voor ondergetekende was het zeker 30 jaar geleden dat ik hier, zo dicht bij 
huis notabene, zat te vissen. Toen het meer pas ontstaan was om zand te 
leveren voor de aanleg van de A1 werd er veel gevist en in het begin zelfs 
gezwommen, maar al gauw ging het gerucht dat er geen vis in dit meer zat. 
Nou ja, ze zaten er wel, maar je ving nooit wat. Af en toe een ongelooflijk 
grote karper, maar dan moest je daar wel dag en nacht voor vissen en dan 
werd er soms één gevangen…  
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Ongeveer een uur na begin van de viswedstrijd begonnen deze herinneringen 
de kop op te steken, een uur al gezeten en een keer iets raars aan de dobber 
gezien, maar dat was misschien wel de bodem ofzo. Ook rondom geen enkel 
teken van leven vanuit het water…. Of waren de luide kreten uit de verre verte 
juichkreten voor de eerste vangst?? De koffie en cake zijn in ieder geval prima 
verzorgd, smaken goed en worden uiterst charmant aan de man gebracht. 
 

Dan, opeens toch enkele harde rukken aan de dobber en meteen trekt alles 
langzaam weg, een ruk aan de hengel en een enorm gewicht aan de draad, de 
vis zwemt snel heen en weer en het kost moeite om het beest dichterbij te 
krijgen. Als dat na enige tijd lukt blijkt dat dit lastig gaat worden, mooi zittend 
tussen de bosjes en met riet aan beide kanten ga ik deze joekel er nooit 
gewoon uittakelen. Jelmer zit gelukkig dichtbij en ik roep hem om een 
schepnet te zoeken. Ook Erik Haan is dichtbij en supersnel en ervaren met het 
schepnet. Hij schept de vis er in een poging feilloos uit. Een groot zwart beest, 
we vermoeden dat het een zeelt moet zijn. Mark googelt even en bevestigt het 
vermoeden. 
 

Bert en Han, de organisatoren van dit festijn zijn dichtbij en gaan meteen tot 
de meting over, dit beest kan niet in de emmer bewaard worden tot de 
eindmeting, hij past niet in de emmer. Al gauw blijkt hij ook niet op de meetlat 
te passen, de meetlat van 50 cm is te klein… Een vis die groot genoeg blijkt te 
zijn voor de eerste plaats van dit jaar. Meteen na de meting en de foto sturen 
we hem terug het water in om nog groter te gaan groeien. 
 

Gelukkig lijkt deze vangst het startsein 
voor veel meer leven in de brouwerij, her 
en der worden er nu meerdere vissen 
gevangen en we gaan in twee uur tijd over 
de 10 stuks heen, alleen aan de laatste vis 
zat een luchtje, die was net iets over de tijd 
heen en telde daarom niet meer mee. Ook 
de jeugd weert zich kranig en het is 
spannend wie er met de jeugdprijs 
vandoor zal gaan.  
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Bij Broer naast de kantine, op het terras, wordt de uitslag 
bekend gemaakt en worden de prijzen uitgereikt. Sven 
Haan is de trotse winnaar bij de jeugd, zijn vis is net iets 
groter dan die van Jelmer Groteboer die 2e wordt. Jan 
Paalman vangt maar 1 vis, maar die is groot genoeg om zich 
dit jaar winnaar van de viswedstrijd te mogen noemen.  
 

Omdat de vangst ongeveer 100% groter is dan vorig jaar in 
de Schipbeek lijkt het een goed plan om volgend jaar weer 
naar deze locatie terug te keren. Er zit blijkbaar toch meer 
vis in het Catsmeer dan altijd werd gedacht. 
 

Verslag van Jan Paalman 
 
 

De Busreis 
 
 

Het is januari als de families Florijn en Schoemaker de “koppen” bij elkaar 
steken. “Wat gaan we doen?” Verschillende ideeën passeren de revue; we 
gaan naar Arnhem, nee we gaan naar Marken, nee dat is niet haalbaar; je 
weet wel die files naar het westen, dat is funest. We gaan een nieuw boek 
aanvragen bij Gebo Tours.  
 

Zo gezegd, zo gedaan. Vele ideeën komen wederom naar voren. “Ja maar 
het budget blijft op € 60,-- hoor, dat is de uitdaging”. “Oké, dan kunnen we 
naar dit, of dat, of misschien is dit wel leuk!!” Kortom drie maanden verder 
hebben we een goed idee. We gaan “varen in het Nationaal Park de 
Weerribben”! “Maar dat is de middag, we willen ook nog een lekker bakje 
koffie met gebak”. Oké, dan gaan we met een mooie route eerst naar 
Staphorst. 

 
28 graden, start 08.15 uur.  
Om 07.45 uur waren de eerste 
deelnemers al aanwezig! Het is 
25 augustus en we zitten aan 
een lekker bakje koffie met 
gebak en slagroom.  
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Vervolgens via een prachtige en spectaculaire route naar Ossenzijl. De weg 
was zo smal als een fietspad. De buschauffeur reed rustig en oplettend door 
het mooie landschap. Iedereen genoot van de mooie omgeving en zag kleine 
slootjes langszij de bus voorbij schieten. 

 

In Ossenzijl aangekomen wachtte een 
heerlijke koffietafel met kroket, toen was het 
even stil in de zaal. Dan alweer die bus in… 
zucht… maar na 5 minuten rijden werden we 
alweer uit de bus gezet en lag er een 
rondvaartboot voor ons klaar.  
 

Met de boot een toer door de Weerribben gedaan met een excursie waar veel 
werd verteld over het ontstaan van de Weerribben en het onderhoud. 
Onderweg zagen we rietsnijders en rietbranders. Best eng als je het riet, met 
deze droogte, ziet branden.  

 

Na de boottocht was het plan om 
naar Elburg te reizen. Maar helaas 
was de A50 geheel afgesloten en zou 
het uren duren voordat wij daar 
zouden aankomen. We hebben toen 
gekozen om op het terras te blijven 
bij de Weerribben. Daar werd het 
heel gezellig en een ieder deed zich 
tegoed aan een verfrissend drankje 
of een lekker ijsje.  
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Dan is het tijd om terug te gaan naar De Poppe. Daar kwam een ieder even 
vrolijk weer uit de bus om te gaan genieten van een heerlijk diner. Na het 
diner hebben we Jan en Dina Florijn bedankt voor de zeer prettige 
samenwerking. 
 

Vervolgens kwam het spannende moment wie er volgend jaar mee mag doen, 
samen met de familie Schoemaker. Het zijn de gezusters Janna en Gerda 
Roelvink geworden. Volgens mij/ons heeft een ieder het erg naar zijn zin 
gehad. 
 

Tot volgend jaar! 
 José Schoemaker 

 
 

Het Pieterpad 
 

“ Door onze mooie Beuseberg loopt het Pieterpad, de lange afstands- 

wandelroute LAW9. Hij loopt vlak voor ons huis langs. Regelmatig zie ik 

de mensen bepakt langslopen. Met groepen, alleen, met huisdieren en 

heel af en toe met kinderen. 
” 

 
Ook met slecht weer blijven er mensen het pad lopen. Ik snapte nooit wat ze 
daar nu aan vonden, dat gewandel. Is niks voor mij, zo saai. En nu… loop ik zelf 
het Pieterpad. Hoe dat nou zo komt.  
 

Een paar weken geleden zag ik op Facebook een bericht van een van mijn 
Facebookvriendinnen. Zij was in haar eentje begonnen met het Pieterpad. 

Toen ik haar verhaal las en de foto’s zag 
dacht ik meteen: “dat lijkt mij ook wel wat, 
zo lekker alleen lopen”. “Wil ik ook een keer 
doen ooit”. Maar het bleef door m'n hoofd 
spoken, het idee liet me niet meer los. En zo 
kwam het dat ik het eerste vrije weekend 
zonder sociale verplichtingen de wandel-
schoenen maar aangetrokken heb en een 
begin heb gemaakt met het Pieterpad. 
Ik neem jullie mee op mijn eerste etappe. 
De rest van mijn wandelingen kun je volgen 
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op mijn website. Hier houd ik mijn Pieterpad-avonturen bij en plaats ik de 
foto’s die ik onderweg maak. 
 

Etappe 1: Pieterburen – Winsum 12 km; 26 augustus 2016 
 

Na een trein- en busreis van ongeveer drie uur kom ik even na 13.00 uur 
aan in Pieterburen. Eerst nog even een kop koffie met een tosti op het 
terras en daarna kan de wandeling beginnen. 
 

Langs de kerk en begraafplaats verlaat ik via een klein weggetje het dorp en 
sta ik plots in de weilanden. Het is warm weer – zo'n 28 graden – en het is 
heel erg rustig. Ik ben alleen op de wereld en dat is best lekker. In de verte 
zie ik een hoge brug over de sloot (hier maren genoemd) waar ik overheen 
moet. Daarna via een boerenerf verder door het weiland. Langs een oude 
Herenboerderij met een soort grachtje loop ik verder richting de asfaltweg. 
Na een aantal (beetje saaie) kilometers kom ik bij een zogenaamd 
compensatiebosje, het Oosterbos, aangeplant door Staatsbosbeheer. Veel 
stelt het niet voor. Iets verderop meldt een bord dat ik naar de wc kan in 
een kas, maar omdat het dorp Eenrum inmiddels in zicht komt besluit ik 
door te lopen en daar een terrasje te pakken inclusief sanitaire stop. 
 

Eenrum ligt op een wierd (terp) en is een mooi oud dorpje. Na een korte 
pauze loop ik verder richting Mensingeweer, een lieflijk gehucht met een 
molen en een vaart. Daarna gaat de route verder langs het 
Mensingerweerster loopdiep. Ik loop net iets harder dan een kano met 
giechelende meiden die steeds bij me in de buurt vaart. 
 

Uiteindelijk aangekomen bij het Winsumerdiep zie ik ook Winsum al liggen. 
Het is een verrassend mooi plaatsje. De route loopt via oude smalle steegjes 
rond de kerk het dorp in. Daar is een braderie en een kermis. Ik besluit eerst 
een paar uurtjes lekker op het terras uit te rusten en wat te eten alvorens ik 
naar mijn gastadres (via Vrienden op de fiets) in de nieuwbouwwijk van 
Winsum loop. Daar deel ik het huis met vier andere dames waarmee het 
gezellig toeven is. Als ik rond middernacht in bed stap kijk ik tevreden terug 
op een prachtige wandeldag. Ik ga door! 

 
Vind je het leuk om mijn wandelingen te volgen? Kijk dan op: 
http://jo-s-pieterpadavonturen.webnode.nl/ 
 

Jolanda Bronsvoort  

http://jo-s-pieterpadavonturen.webnode.nl/
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Voetbaltoernooi Beuseberg 
 
Op zaterdag 27 augustus hebben wij meegedaan aan het voetbaltoernooi van 
de Beuseberg. Er deden drie voetbalteams mee. 
 

In het eerste team zaten Gijs, Jelle, Guus, Sem, Luuk Pinkert en Eaghen en zij 
heetten ‘de War Redbulls.’ Het tweede team heette ‘de 5 j’s’. In dit team 
speelden: Jochem, Jelmer, Joris, Rens, Niek en Joost. Het derde team heette 
‘de kaasboeren’. In dit team speelden: Cas, Luuk, Rens Hagen, Gido en Dirk.  
 

De eerste wedstrijd speelden ‘de kaasboeren’ tegen ‘de Redbulls’. De uitslag 
hiervan was 3-1. De tweede wedstrijd speelden ‘de kaasboeren’ tegen  
‘de 5 j’s’. Hiervan was de uitslag 0-1. De derde wedstrijd was ‘de 5 j’s’ tegen 
‘de Redbulls’ 4-0. In de vierde wedstrijd speelden ‘de War Redbulls’ tegen ‘de 
kaasboeren’. Hier wonnen ‘de kaasboeren’ met 0-4. In de vijfde wedstrijd 
moesten ‘de 5 j’s’ tegen ‘de kaasboeren’ en werd de uitslag 1-1. 
 

De finale werd gespeeld tussen ‘de kaasboeren’ en ‘de 5 j’s’ en was het 0-0. 
Daarom moesten we penalty’s schieten. Toen werd het erg spannend en 
hebben ‘de 5 j’s’ net verloren. Daarom ging dit jaar de beker naar ‘de 
kaasboeren’, maar volgend jaar is ie voor ‘de 5 j’s’. 
 

 
 

Groeten van: 
‘de 5 j’s’  
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Ik geef de pen door aan…. 
 
De pen is dit keer doorgegeven aan Yvet Muller.  
 

 Wil je jezelf voorstellen?  
 Mijn naam is Yvet Muller en ik ben 31 jaar oud. 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling?  
 Ik ben al 14 jaar samen met Frank ten Have (34) en samen hebben we een 

zoon, Lars van bijna 2 jaar. 
 

 Waar en wanneer ben je geboren? 
 Ik ben in Warnsveld geboren op 21-02-1985 tijdens de spannende 

Elfstedentocht met Evert van Benthem als winnaar. 
 Samen met mijn ouders heb ik tot mijn twintigste in Eefde gewoond en ben 

toen gaan samenwonen met Frank in Gorssel. Daar hebben we 2 jaar een 
deel van een boerderij gehuurd en hebben daarna een huis gekocht in 
Epse. Daar hebben we 7 jaar gewoond. 

 

 Waar woon je nu? 

 Nu wonen we al 2 jaar met veel plezier aan Langstraat 34 (oude huis van 
Bakker) en ons plan is hier de rest van ons leven te blijven wonen.  

 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het draaiend houden van de 

Bristol in Zutphen. Dit is een schoenen- en kledingwinkel waar ik 
filiaalmanager ben en het bedrijf waar ik al 16 jaar in dienst ben. Ik ben er 
op mijn 15e begonnen als hulpkracht en met mijn opleiding en ervaring 
omhoog geklommen tot filiaalmanager.  

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden? 
 Echt hobby's heb ik niet, de vrije tijd die ik heb besteed ik graag aan mijn 

gezin. Heel af en toe wil ik mijn hardloopschoenen aantrekken, maar dan 
moet het niet te koud, te warm, te nat etc. zijn. 

 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 De tv-programma's die ik leuk vind om te kijken zijn Wie is de mol, 

Expeditie Robinson, GTST, en de radiozender waarnaar ik meestal luister is 
radio 538. 
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 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Thailand, omdat we een paar jaar daarvoor naar Fins Lapland waren 

geweest en we dus iets totaal anders wilden zien 
 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Er staat een pony bij ons in de wei die we lenen van Franks oom om het 

gras kort te houden en omdat we het leuk vinden dat er een dier om het 
huis heen loopt. We hebben het ook geprobeerd met een geitje maar dit 
was niet echt een succes, want binnen een paar uur liepen we er al met 
vele buren achteraan te vangen. 

 

 Waar ben je trots op? 
 Natuurlijk op onze zoon Lars.  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Trouwen en op vakantie naar IJsland. 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Ik vind de Beuseberg een rustige en gezellige buurt met veel vriendelijke 

mensen. 
 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
 Nee ik ben nog niet actief geweest in de buurt, we zijn druk bezig geweest 

met het huis. maar wat niet is kan nog komen. Binnenkort ga ik de AED-
cursus volgen. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje? 
 Nee, vooral zo doorgaan 
 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 De revue en het voorjaarsfeest zijn altijd gezellig. Misschien is het een idee 

om een keer een BBQ te organiseren of een feest met oud en nieuw. 
 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Nee niet dat ik zo weet, als julllie nog meer over ons willen weten staat de 

koffie klaar. 
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom? 
 Ik geef 'de pen' door aan Arjan en Ilse Tuijnder, omdat zij ook nog niet in 

het boekje hebben gestaan en ik denk dat veel mensen hun ook graag 
beter leren kennen. 
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Beuseberg in beweging 
 
Zaterdag 27 augustus was het zover, de eerste editie van Beuseberg in 
Beweging vond plaats. In grote getale waren de sportievelingen uit onze buurt 
naar de evenementenweide c.q. sportcomplex van de Familie Ulfman 
gekomen. Deze eerste editie van Beuseberg in Beweging bestond uit de 
onderdelen voetbal en volleybal. De jeugd leefde zich uit met het voetballen 
en de wat oudere jeugd hield zich bezig met het volleybal. 
 

  
 
 

Wij, vriendengroep de BAF, vielen in de categorie volleybal. Na een zware 
selectieprocedure hadden we een Dream Team op de been weten te krijgen 
waar we zelf versteld van stonden. Waar we dit keer zeker niet mee het schip 
in wilden gaan was de coach, het moest een zwaargewicht worden. Dus werd 
Anton aangewezen voor deze functie.  
 

Om half drie moesten we ons melden op het sportcomplex. Na de nodige 
technische en tactische aanwijzingen van de coach was het tijd voor de 
opening van het evenement door Rens Buschers. Daarna was het aan 
spreekstalmeester Erik Jansen om het geheel ordentelijk te laten verlopen.  
 

Wij stonden gelijk de eerste wedstrijd op het programma tegen de niet te 
onderschatten dames XXL. Dat deden wij dan ook niet en wonnen moeiteloos. 
Hierna ging de wedstrijd tegen de BUUV`s. Deze dames boden met wat meer 
(levens)ervaring goede tegenstand maar waren toch niet tegen het geweld van 
de BAF opgewassen. Wel werden er door enkele heren van het Dream Team 
onnodige voetfouten gemaakt, alert opgemerkt door de scherpe scheids. In de  



16 

pauze werd hierover een hartig woordje gesproken door onze coach Anton 
zodat we weer gemotiveerd aan de volgende wedstrijd konden beginnen 
tegen ‘aartsrivaal’ de BBC. Deze match moest natuurlijk hoe dan ook 
gewonnen worden door de BAF. Onze coach probeerde de scheidsrechter van 
dienst nog te beïnvloeden met een heerlijke alcoholische versnapering in 
cadeauverpakking van 24 stuks, maar deze was onkreukbaar. Dan maar op 
eigen kracht de wedstrijd tot een goed einde brengen. Nadat iedereen nog 
een flesje granensmoothie had genomen kon het spel beginnen. Over het 
verloop van het duel kunnen we kort zijn, de BBC werd compleet afgedroogd. 
Ter verdediging van de jongens van de BBC dient wel gezegd te worden dat 
het BBC-gehalte van het team niet erg hoog was, ze hadden hier en daar 
enkele uitzendkrachten ingehuurd. 
 

Na deze krachtmeting kwam de kampioenswedstrijd, na winst zou de beker 
naar de BAF gaan. Alleen we moesten tegen de VAF, onze eega’s. Even werd er 
nog overwogen om de dames maar te laten winnen, in het kader van een blije 
vrouw is een gewillige vrouw, maar onze eerzucht won het toch. Dus werden 
de dames finaal van de mat gespeeld en ons kampioenschap was een feit. 
 

Na afloop was het nog heerlijk nazitten in de zomerzon onder het genot van 
een hapje uit de braadpan en een drankje uit de koeling. 
 
 

  
 
Wij willen de organisatie bedanken voor de mooie middag waarbij ook de 
jeugd zich prima heeft vermaakt bij het voetbaltoernooi. Beuseberg in 
Beweging, een evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is. 
 

Dream Team BAF 
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Life’s a Journey – Not a Destination 
 
Het leven is een reis – geen bestemming 
Geschreven door Lianne Paalman 
 
Even de boel op een rijtje 
Het was 2012 en ik dacht dat ik mijn leven mooi op de rit had: vriend, we 
woonden samen, baan. Alles wat een mens zich maar wensen kan. Toch? Nou, 
nee. Op dat moment en op die manier niet althans. Dus eind 2012 was er 
sprake van een ander rijtje: single, wonend bij mijn ouders en zussen; terug in 
de Beuseberg en mijn derde tijdelijke contract zou ingaan wat dus betekende 
dat ik aan het einde van het jaar zonder werk zou zitten. Eh ja… Jammer.  
Toch niet. 
 

Ik koos ervoor om dit te zien als een enorme mogelijkheid: Geen vent, huis en 
baan meer? Dat betekent ruimte voor andere dingen. Dus greep ik dit met 
beide handen aan en ging een lang gekoesterde wens waarmaken: reizen! Hoe 
zorg je ervoor zo lang mogelijk voor zo min mogelijk geld onderweg te kunnen 
zijn? Backpacken. Daarvoor moest ik wel even wat overwinnen (een van de 
vele dingen trouwens), want ik had mezelf nooit als mogelijke backpacker 
beschouwd. Veel te eng, veel te onvoorspelbaar. Maar uiteindelijk stond ik 
daar op 2-12-2015 op Schiphol, backpack op mijn rug, ticket in mijn hand, mijn 
25e verjaardag te vieren door op het vliegtuig naar Nieuw Zeeland te stappen. 
 
Deel één – Nieuw 
Zeeland 
 

Nieuw Zeeland is een 
ontzettend prachtig 
land, wát een natuur! 
Het ligt rechts onder 
Australië en is omringd 
door oceaan. Nieuw 
Zeeland bestaat uit 
twee delen: het 
Noorder Eiland en het 
Zuider Eiland. In het 
noorden heerst een   
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subtropisch klimaat en het heeft veel heuvels en hoe verder je naar het zuiden 
gaat, hou kouder en bergachtiger het wordt. Het aantal keren dat ik ‘een berg 
om reed’ met het zoveelste fan-tás-tische uitzicht en met een grote ‘wauw!’ in 
mijn auto zat, zo gaaf. De heuvels, de bergen, bossen, stranden, sterrenhemel, 
het is echt zo mooi! Een gedeelte van het land heeft actieve vulkanische grond 
met bijbehorende warmwaterbronnen, geisers en stinkende dampen. 
Kilometers zuidwaarts skiën en snowboardende mensen in de winter, 
(extreme) buitensporten zijn er in overvloed. Ik kan niet goed omschrijven hoe 
prachtig en divers het landschap is, wat ik jullie vooral adviseer: schud aan die 
geldboom in de hoek van de achtertuin en boek een ticket!) 
 

 
 

De eerste maanden staan in het teken van ontdekken hoe dat nou eigenlijk 
gaat: backpacken. Ik vind een aantal adresjes waar ik vrijwilligerswerk doe 
voor kost en inwoning. Super leuke ervaringen: eentje op een soort 
multifunctionele boerderij, waar ik soms lopend of op een crossmotortje de 
koeien ophaal en melk, op een ander moment sta ik een groep kids te 
begeleiden bij activiteiten die daar worden gegeven of sta ik de wc te poetsen.  
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Vooral pas ik op een driejarig jongetje, Alfie, een lekker eigenwijs leuk ventje 
en heb ik lol met mijn collega-vrijwilligers.  
 

Twee maanden later 
– en inmiddels trotse 
eigenaar van een 
busje omgetoverd tot 
campertje – werk ik 
via hetzelfde principe 
in de streek 
Coromandel, in een 
vegetarisch en deels 
bio-cafeetje. Daar zit 
ik lekker op mijn plek: 
in het gezelschap van 
een aantal leuke 
dames helpen taarten 

bakken, soepen, sapjes en broodjes maken, gasten helpen en een van de beste 
dingen: ’s ochtends voordat we open gaan de koffie proeven. Blijkbaar komt 
dat nogal nauw en kan de smaak sterk verschillen. Koffie maken is voor de 
Kiwi’s (het koosnaampje voor de Nieuw Zeelanders) een ware kunst, die ze 
trouwens heel goed verstaan). 
 

Na 6 weken in Coromandel reis ik verder af richting het zuiden. Ik begin wat 
rusteloos te worden en mijn busje zorgt af en toe voor wat problemen. 
Ondertussen blijf ik genieten van alles wat ik onderweg zie en tegenkom, maar 
ik begin ook ontzettend te verlangen naar ‘een leven’. Een leven waarin ik 
betekenis vind; een nuttige leuke daginvulling heb en vooral in sociaal opzicht 
weer voldoening vind. Want ja, heel leuk, plekken zien, maar op een gegeven 
moment begon het heel doelloos te voelen. In combinatie met de start van het 
laagseizoen en in mijn campertje reizen – wat betekende dat ik veel alleen was 
en de contacten die ik had oppervlakkig waren, want je trekt weer verder – 
kwam ik mezelf erg tegen. Na 5 maanden dacht ik: als het zo verder gaat, dan 
ga ik naar huis. Maar zomaar opgeven, no way. Echt gewoon niet. 
 

Dit werd het punt waarin ik leerde (meer) te vertrouwen. Vertrouwen op het 
leven. Dat het goed is en goed komt. En al voelt het op dat moment niet zo: 
proberen de lessen te zien en deze mee te nemen om je een rijker persoon te 
maken. Veerkracht ook, en kunnen accepteren wat ‘nu’ is.  
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Zweverig? Hippie? Spijker op z’n kop? You name it. Voor mij werkt(e) het. 
 

Dit bracht me uiteindelijk in Wanaka, eerst nogal twijfelachtig of ik daar 
überhaupt wel wilde blijven. Maar mijn leven begon zich daar steeds meer te 
vormen; stukje bij beetje maakte ik er vrienden, ik vond een kamer en 
uiteindelijk vond ik ook een baan. In een supermarkt. Het laatste waar ik zo 
ongeveer op zat te wachten – later bleek dit één van de vele goede dingen die 
daar op mijn pad kwamen. Want mensen, die supermarkt. New World, zo heet 
‘ie. De enige grote supermarkt van Wanaka, waar het een walhalla was van 
backpackers; het grootste gedeelte van mijn collega’s en vele klanten waren 
backpackers. Wat heb ik hier ontzettend veel lol gehad!! En nog meer 

vrienden gemaakt. Vrienden die 
meestal een seizoen bleven, met 
velen heb ik hele goede 
vriendschappen opgebouwd. 
Uiteindelijk zijn het voor mij ook 
dan niet de plekken geweest waar 
ik de beste herinneringen aan heb. 
Het zijn de mensen die ik er 
ontmoette en met wie ik mijn tijd 
deelde. En Wanaka, lieve mensen, 
Wanaka kent vele hele mooie 
(tijdelijke) bewoners. 
 

Ook werkte ik in Wanaka een seizoen aan de deur als uitsmijter. Ja echt, 
uitsmijter (oké, ik wacht wel even tot je klaar bent met lachen, want dat doe je 
nu stiekem hè?). 
De kans lag er en dat was dat: mijn kans om iets heel anders te doen. Super 
spannend en super leuk! Stropdas om, oortje in en mensen vertellen dat ze 
niet naar binnen mochten omdat ze te dronken waren of niet de juiste 
legitimatie bij zich hadden. Dronken of lastige mensen uitzetten. Ging meestal 
moeiteloos. Want, ja, Wanaka is gemoedelijk. Daar kan ik heel vriendelijk 
lachen, vertellen wat ik wil dat er gebeurt en dan wordt er geluisterd (werkte 
vooral uitstekend bij de mannen, die toch meestal degenen waren die ik eruit 
moest zetten). Maar goed ook, want als het echt hommeles zou zijn, hoe kreeg 
ik dan in godsnaam (bijv.) knokkende kerels de tent uit?! Geen idee. Gelukkig 
heb ik dat ook niet hoeven uitproberen. En anders had ik vaak wel collega’s die 
dat met alle plezier deden.  
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In Wanaka, via werkgever New World, heb ik mijn werkvisum aangevraagd. En 
trots dat ik daar nog steeds op ben. Ik kon er nog een heel jaar langer blijven 
(arme papa en mama, oeps…)! Dat jaar heb ik niet volgemaakt, op een 
gegeven moment voelde ik: het is tijd om te gaan, ik ben klaar hier. Ideetjes 
begonnen zich opnieuw te vormen, mijn vlucht naar Nepal werd geboekt, een 
tijdje later kwam mijn terugvlucht naar de Beuseberg daar bij, en het afscheid 
van mijn leven in Wanaka kon beginnen. 
En daar ging ik – opnieuw. Het vliegtuig kwam los van de grond en daarmee 
kwam ik los van Nieuw Zeeland. Weer zette ik me zelf heel doelbewust en 
effectief uit mijn comfortzone, een hele bewuste keuze en daarmee niet 
minder spannend. Zoveel gezien, ervaren, geleerd en genoten. En zoveel meer 
te doen. Door deze lange reis besefte ik me zoveel meer: Ik kan mijn leven 
leven zoals ik het wil, ik kan het helemaal zelf vormgeven, creëren, keer op 
keer opnieuw. 
 

Nepal, here I come!      Wordt vervolgd… 
Lianne Paalman 
 
 

De seniorenclub  
 
Woensdag 14 september – Natuurmuseum de Holterberg 
 

Op deze eerste 
bijeenkomst in het 
nieuwe seizoen waren 
we met ongeveer dertig 
personen te gast op het 
Holterbergplein. We 
begonnen met een paar 
kopjes koffie of thee bij 
restaurant Woody’s.  
 

Hierna gingen we naar de 
overkant van het plein 
om een rondleiding te 

krijgen van twee gidsen van het Natuurmuseum de Holterberg, zoals de 
huidige naam luidt van het ‘museum Piet Bos’, zoals het bij de meeste 
Holtenaren bekend staat.  
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Piet Bos heeft het museum in 1938 opgericht naar voorbeeld van Panorama 
Mesdag in Den Haag. (Panorma Mesdag is een cilindervormig schilderij van 
ongeveer 14 meter hoog en met een omtrek van 120 meter, geschilderd door 
H.W. Mesdag: bron: Wikipedia). Dat cirkelvormige lukte bij Piet Bos niet zo 
goed en het werden vier hoekdiorama’s. Het museum breidde stukje bij beetje 
uit. Als er weer voldoende geld was werd er een nieuw gedeelte aangebouwd. 
 

De twee gidsen gaven uitleg over de diorama’s met herten die alleen nog op 
de Hoge Veluwe voorkomen, de Waddenzee en natuurlijk de korhanen. We 
hebben genoten van de gezellige en interessante middag. 
 

Voor meer informatie: http://www.museumholterberg.nl/site/ of 
http://www.panorama-mesdag.nl/ 
 

Gerrit Schoolen 
 
 

Roemenië 
 
Afgelopen zomer is er vanuit Holten een groep jongeren naar Roemenië 
afgereisd om te helpen met het bouwen van een huis. Drie Beusebergse 
dames reisden mee. Hier het verslag van Joanne Beldman en Carlijn en Yvet 
Schutte. 
 

1.  Met wie zijn jullie geweest? 
 De kerk heeft dit georganiseerd; er gingen 21 jongeren mee met  
 5 begeleiders. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.museumholterberg.nl/site/
http://www.panorama-mesdag.nl/
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2. Hoe hebben jullie je voorbereid? 
 We zijn paar keer bij elkaar gekomen om elkaar een beetje te leren kennen 

en we hebben veel foto’s gezien. Zodoende konden we ons een beetje 
voorbereiden op wat ons te wachten stond. De grootste voorbereiding was 
natuurlijk geld inzamelen, wat we individueel hebben gedaan, maar ook als 
groep, bijvoorbeeld: wandelvierdaagse gelopen, een etentje georganiseerd, 
bingo, mountainbiketocht, wandeltocht met gids, klusjes doen zoals tuinen, 
autowassen, maar ook hebben wij op de rommelmarkt gestaan en nog veel 
meer andere activiteiten gedaan. We zijn ook blij dat jullie ons ook hebben 
geholpen met het sponsoren, dank jullie wel. 

 

3.  Hoe was de reis ernaar toe? 
 We moesten zaterdag 6 augustus onze koffers al inleveren, omdat er twee 

begeleiders met de auto (met daarin onze koffers) zondag al zouden 
vertrekken. 8 augustus ging het avontuur beginnen. Om half tien spraken 
we af bij de kerk en stapten we met ons allen in de bus richting Duitsland 
waar ons vliegtuig vertrok. Veel ouders, broers, zussen, oma’s en opa’s 
stonden ons uit te zwaaien. Na 2,5 uur in de bus zitten kwamen we bij het 
vliegveld aan. Natuurlijk eerst allemaal door controles en de douane, maar 
rond half 2 vertrokken wij dan met ons allen richting Roemenië met het 
vliegtuig. Eenmaal aangekomen stonden er 
twee busjes klaar om ons naar ons 
'hotel' te brengen waar we sliepen. Al snel 
gingen we de kamers verdelen en de 
koffers uitpakken, zodat we vroeg konden 
slapen. Dat was wel nodig omdat iedereen 
best moe was van de lange reis en we de 
volgende dag vroeg uit bed moesten. 

 

4.  Waarom zijn jullie daar geweest? 
 Ons doel was om een huis te bouwen voor 

een gezin met drie kinderen. Dit konden 
we niet met ons allen tegelijkertijd doen, 
want daar was te weinig ruimte voor. De 
anderen hebben verschillende klusjes 
gedaan. Zij hebben o.a. een school 
geschilderd en kindermiddagen 
georganiseerd.  



24 

 

5.  Wat heeft het meeste indruk op jullie gemaakt? 
 De indruk die ons het beste bij is gebleven is, hoe de mensen daar leven. 

Dat leert je wel stilstaan bij hoe goed wij het hebben.  
 

6.  Wat vonden jullie het leukst? 
 Wij vonden de reacties van de kinderen heel leuk en fijn dat ze zo blij 

waren met onze hulp. 
 

7.  Wat heb je ervan geleerd? 
 Wij denken dat we allemaal wel kunnen zeggen dat we een hele bijzondere 

ervaring hebben meegemaakt en dat wij het heel goed hebben hier in de 
Beuseberg!  

 

Groetjes Joanne, Yvet en Carlijn 
 

 
Henk Markvoort zich een tractor heeft aangeschaft?  
Zo’n groen/geel geval… in dezelfde kleuren als de slaapkamerdeur 
in hun huis?  
 

De sandaal van Anton Bronsvoort in de vakantie gestolen is door een vos? Nee 
Kniepe…, niet hier in de Beuseberg, maar in Zuid Frankrijk. 
  



25 

Beusebargse Boakebouwers Vrijwilligers Avond 
 
Oftewel de BBVA! Op een zonovergoten avond op de 24e september was het 
dan zover! De aller-, aller-, allereerste BBVA. Het idee was er al een hele tijd bij 
het bestuur om een feest te organiseren dat net zo gezellig moest zijn als 
vroeger bij Toone in de schuur. Hier werd dan ook door het bestuur flink wat 
over vergaderd over hoe, waar en wanneer het feest zou moeten zijn. 
  

Het werd 24 september bij Groteboer in de schuur. Door middel van een 
heuse flyer gemaakt door onze eigen voorzitter hoopten wij dat het nieuws 
veel Beusebergers zou gaan bereiken. Want ja: Een feestje? Daar wordt 
natuurlijk over gepraat.  
 

 
  

En dat merkten we! Maar liefst 60 tot 70 man waren aanwezig om er een 
gezellige avond van te maken. Het begon rustig met een sapje waarna de 
gekkigheid kwam. We hadden die avond twee onderdelen bedacht nl: 
houtzagen met een ouderwetse houtzaag waaraan er aan beide kanten 
getrokken en geduwd moest worden, en het ouderwetse spiekerhouw'n. Bij 
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beide onderdelen werd er actief mee gedaan door JONG en OUD. Bij beide 
onderdelen was er een prijs te winnen en we hadden een poedelprijs. 
  

Winnaars 
Houtzagen    Spiekerhouw'n 
G. van E. en Jan Haan             Niels Schutte en Stefan Pekkeriet  
(de boogkearls)     (Ex top bestuur) 
 

   
  
Poedelprijs 
Manon Klein Teeselink en  
Kirsten Bronsvoort  
(De krielkipjes) 
 
  

Wij vonden het een gezellige avond en 
wij hopen dat jullie dat ook hebben 
gehad! Ondertussen zijn wij alweer 
volop bezig met de voorbereiding voor 
het paasvuur 2017. Wij hopen dat het 
weer net zo'n mooi jaar wordt als 2016. 
Dat we met JONG en OUD zaterdags 
weer volle vrachten kunnen halen en dat 
wij na die tijd gezellig afsluiten met een 
hoop grote verhalen in het 
paasvuurkeetje. 
  

Tot dan! 
  

Het paasvuurbestuur  
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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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