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Van de redactie 
 
Alweer bijna oktober. Nadat we al hebben kunnen proeven van de herfst met 
regen en wind is het dit weekend gelukkig heerlijk nazomerweer. Dat maakt 
het alleen wel wat lastiger om aan de slag te gaan voor het Beuseberger 
Nieuwsblad. Met de laptop in het zonnetje is niet echt heel handig (je ziet 
niks). Dus maar even snel naar binnen gewipt om dit stukje te schrijven.  
 

Het oktobernummer is altijd een beetje lastig vol te 
krijgen. De activiteiten liggen in de zomerperiode een 
beetje op hun gat. Desondanks denken we dat het toch 
weer aardig gelukt is om wat input te verzamelen. Zo is er, 
nog van voor de vakanties, een leuk verhaal over de 
triatlon van Chantal Pekkeriet. En het verslag van Tonny 
Schutte over de reis naar Denemarken en Zweden is ook 
de moeite waard om te lezen. De AOW ging een dagje op 
stap met oude trekkers. Best een avontuur voor die jongens   
 

 
 

Gert van Evertjes heeft nog een respectvol naschrift geschreven op het stukje 
‘Beuseberg bevrijd’ in het vorige nieuwsblad.  
 

De pen ging deze keer naar Pieter Jongbloed en Marijke Tromp. Helaas kon de 
redactie, vanwege overvolle agenda’s, deze keer niet op de koffie komen.  
 

Kortom, we zijn blij dat er weer een mooi, kleurrijk nieuwsblad bij jullie op de 
mat ligt en wensen iedereen veel leesplezier! 
 

Jo & Jo  
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Van de bestuurstafel 
 
Het bestuur heeft half september de eerste vergadering gehouden na het 
zomerreces. We hebben een eerste aanvang gemaakt met de voorbereiding 
van onze herfst- en winteractiviteiten. Zelfs de activiteit voor de 
nieuwjaarsreceptie is besproken. 
 

De activiteit Beuseberg in Beweging kon helaas vanwege gebrek aan deelname 
dit jaar niet doorgaan. De commissie die dit organiseert komt binnenkort bij 
elkaar om te evalueren hoe we daar in de toekomst mee omgaan en in welke 
vorm. 

 

De eerste vissen zijn al 
aan de haak geslagen op  
15 september. Er zaten 
ongeveer 15 vissers bij 
het Catsmeer. Bij de 
kinderen hing er niets aan 
de haak. Bij de 
volwassenen was Roy 
Scheperboer de winnaar 
met maar liefst 6 vissen.  
 

Rens Buschers heeft proefshirts laten zien die we laten bedrukken met ons 
nieuwe logo. Na een pasronde van zowel het dames- als herenmodel hebben 
we besloten wat we gaan bestellen. Mooie T-Shirts in een mooie frisse kleur 
en volgens de Beusebergse CoCo Chanel is het een heel fijn stofje.  
De eerste serie shirts worden besteld. We laten het jullie zo spoedig mogelijk 
weten als ze er zijn. 
 

Op 27 en 28 oktober vindt de eerste Holtense Revue-avond plaats in het 
Kulturhus te Holten. Een samenwerking tussen de Beuseberg, Dijkerhoek en 
Espelo. We vinden het als bestuur mooi dat we als vereniging op deze manier 
onze creativiteit laten zien samen met andere buurtschappen. Samenwerken 
en netwerken met de buurtschappen in elke vorm juichen wij toe. Samen-
werken maakt sterk. 
 

We zijn voornemens om op 2 december van half 3 tot half 8 een hulp-
sinterklaas aan te bieden om samen met twee pieten jullie sinterklaasfeest tot 
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een onvergetelijke middag te maken. Wie de hulpsinterklaas is mag ik absoluut 
niet vertellen maar het is een betrouwbaar persoon (ik ken hem hééél goed).  
We hebben nog een sollicitatieprocedure lopen voor de twee hulp-zwarte 
pieten. Wie het leuk vindt om deze dag mee te gaan kan zich melden bij 
ondergetekende. We gaan uit van positieve discriminatie, dus de enige eis is 
dat je zwart geschminkt wilt worden. 
 

De commissie die vorig jaar de 
succesvolle eerste editie van onze 
kerstfair organiseerde heeft ook een 
aantal keren vergaderd en besloten om 
samen met Outdoor “De Haspel” te  
gaan voor de tweede editie op zondag 
10 december.  

 

Voor de nieuwjaarsreceptie hebben we een leuke activiteit bedacht. Van ieder 
bestuurslid wordt een kleine inspanning verwacht zodat we gezamenlijk een 
leuke en hilarische activiteit hebben voor onze nieuwjaarsreceptie. 
 

Ook kijken we al voorzichtig naar het jubileumjaar 2019. Op onze oproep om 
mee te denken over activiteiten hebben we al reacties gekregen, maar we 
zoeken nog meer ‘denktanken’. Meld je je aan via secretaris@beuseberg.nl. 
 

Graag tot ziens op een van onze activiteiten, zoals: 
 

Seniorenmiddag: 4 oktober 

Holtense Revue: 27 en 28 oktober 

Zaagmolentrofee: november 

Seniorenmiddag: 15 november 

Sinterklaas: 25 november 

Kerstfair: 10 december 

Nieuwjaarsreceptie:  14 januari 

Toneel:  16, 17, 23 en 24 februari 

Carnaval:  10 februari 
 

Anton Klein Twennaar  
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Triatlon Holten 
 
Het weekend van 30 juni en 1 juli 2017 was het dan 
eindelijk zover. Een weekend waar vele Holtenaren en 
dus ook Beusebergers naar toe hebben getraind. De 
triatlon van Holten. Op vrijdagavond begon het met de 
Rabo kids triatlon gevolgd door de Vivera-run. Bij de 
kids triatlon deden Hugo en Joris Overmeen en Marit 
Kolkman mee. Joris deed mee aan de 1/32 triatlon en 
Hugo en Marit aan de 1/16. Hugo wist hier een eerste 
plaats te veroveren. Bij de Vivera-run vertegen-
woordigden Floor Haan, Willeke Coster-Aaltink en Jiska 
Vasters de Beuseberg op de 5 km en op de 10 km waren 
dit José en Freddy Haan en Harry Ebrecht. Na deze 
sportieve activiteiten barstte het feest los en ging door 
tot in de late uurtjes. 
 

Op zaterdagochtend verzamelden vele Beusebergers zich bij de Domelaar als 
vrijwilliger om daar alles goed te laten verlopen. Want een triatlon kan niet 
bestaan zonder vrijwilligers. Natuurlijk was niet iedereen even fit want er 
waren de nodige sapjes gedronken de avond ervoor. Ook kwamen er deze dag 
vele sportievelingen in actie. Om 16.00 uur was het de beurt aan Tonny van de 
Schutte. Hij deed mee aan de Olympic Distance en moest zwemmen in de 
Domelaar. Na een respectievelijke 50 minuten verliet hij als laatste het water 
om aan zijn fietstocht te beginnen en daarna 10 km te lopen. Na een mooie 
3,5 uur wist hij te finishen. Ook Geert Willem Spakman finishte op de OD in  
3 uur en 6 minuten. Bij de vrouwen deed Wendy Haas mee aan de OD. Zij 
finishte in 3 uur en 2 minuten en werd daarmee derde Holtense vrouw! 

 

Tegen de avond 
begonnen de Holtenaren 
aan de 1/8 triatlon in het 
zwembad. Bij het 
meldpunt kwamen we 
allemaal bij elkaar en 
bleek dat we met een 
grote groep de Beuseberg 
vertegenwoordigden op 



8 

dit onderdeel. Om 18.15 uur was het de beurt aan Saskia, Laurien, en Janneke 
Paalman, Bert Groteboer en Arjan van Hitje. Om 18.40 uur startten Jan en 
Koen Paalman, Carlijn Schutte, Nynke Kolkman en Chantal Pekkeriet. In de 
laatste startgroep zaten Rens Buschers en Stefan Pekkeriet. Eerder op de 
middag was het Rieneke Groteboer die als ‘niet’ Holtenaar de Beuseberg 
vertegenwoordigde. Iedereen heeft het fantastisch gedaan en allemaal 
hebben we de finish gehaald. De verrassing op dit onderdeel was Stefan die als 
tweede Holtense man de finish over kwam en Nynke Kolkman die als derde 
Holtense vrouw finishte. Zij verschenen later op de avond nog op het podium. 
 

 
 

Ook was de hele Beuseberg als publiek weer volop aanwezig om alle sportie-
velingen aan te moedigen. Op de ‘Beusebergtribune’ ging het helemaal los. 
Dat gevoel dat je als sporter krijgt wanneer je door het stadion loopt is niet te 
beschrijven. En wanneer je een Beuseberger bent is dit nog veel mooier. Het 

publiek met de rode 
shirtjes en toeters, ja 
Beuseberg heeft 
toch wel het beste 
publiek! 
 

Chantal Pekkeriet 
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Busreis 
 

Eindelijk is het dan donderdag 24 augustus! 
We gaan weer op stap met de jaarlijkse busreis van de 
Beuseberg. Na een onrustige nacht vroeg opgestaan, 
want de bus zou om 8 uur vertrekken vanaf de Poppe. 
 

Ben benieuwd wat de organisatoren nu weer voor elkaar hebben gekregen. 
Het is namelijk de 30ste keer dat we op reis gaan! Bijna iedereen was ruim op 
tijd aanwezig en de bus kwam om 7.50 uur aan. Nadat iedereen was ingestapt 
en de rollators waren opgeborgen in het bagagevak, moesten we nog even 
wachten op de families Vasters en Florijn. Ze waren wat later want de accu van 
de auto van de families Vasters was leeg! Maar om 8.05 uur vertrok de bus 
dan toch. 
 

Binnendoor rijdend en ondertussen luisterend naar de vele informatie van 
onze buschauffeur (dat deed hij de hele dag, wat erg interessant was) over de 
plaatsen waar we langs reden, waren wij op weg naar Ens. In het Wapen van 
Ens kregen wij een heerlijk gebakje en een kop koffie of thee. Nadat iedereen 
weer was ingestapt, vertrokken we naar Hindeloopen om het eerste Friese 
Schaatsmuseum te bezoeken. 
 

In dit karakteristieke pand kon je allerlei schaatsen 
zien. En ook de medailles en schaatsen van enkele 
prominenten zoals Sjoukje Dijkstra, koningin Emma 
en Wilhelmina en natuurlijk de heer W.A. van Buren, 

lagen in de vitrines te pronken. Natuurlijk was er ook een film over de laatste 
Elfstedentocht en liet men zien wat voor ontberingen er waren te overwinnen 
op zo’n tocht. In de beginjaren werden de schaatsers op de rug van het ene 
stuk naar ander stuk ijs gedragen want klunen was niet mogelijk omdat de 

schaatsen dan bot werden van 
het over straat lopen. Later 
werden er planken neergelegd, 
voorzien van hoogpolig tapijt. 
Toen moesten de deelnemers 
klunen! Dat was afzien!! 
 

Na dit allemaal bekeken te 
hebben zijn we lopend naar 
restaurant Sudersee gegaan 
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waar een eenvoudige doch voedzame lunch op ons stond te wachten. Met een 
heerlijke kroket! Na even een frisse neus gehaald te hebben op de dijk, met 
uitzicht op het IJsselmeer, gingen we voldaan terug naar de bus om naar 
Bolsward te gaan om de Friese Bierbrouwerij te gaan bezoeken. 

 

In deze kleinste brouwerij van Friesland kregen wij een 
rondleiding en uitleg over het ontstaan van de brouwerij. 
Het was wel klein allemaal en ze hadden slechts vier 

medewerkers en een enkele weekendhulp. Wat zij in een hele week 
produceren, doet Heineken in 1,5 uur! Het is dan ook echt een plaatselijk 
product. Behalve bier maakten ze daar ook bierwhisky en andere likeuren. 
 

 

Na de rondleiding kregen we natuurlijk ook een biertje of likeurtje 
aangeboden wat wij op het gezellige terras van de brouwerij opdronken.  
En na het ene biertje volgden er natuurlijk nog meer.  
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Rond 16.30 uur gingen we weer op weg naar Holten om 
bij de Poppe te gaan dineren. Daar het een 
jubileumtocht was (de 30ste keer) hadden de 
organisatoren een leuke verrassing bedacht. We kregen 

de soep geserveerd aan tafel en daarna konden wij langs het uitgebreide 
buffet lopen om ons tegoed te doen aan al het lekkers dat de Poppenjongs 
hadden bedacht! Het was zalig en ruim voldoende. Als nagerecht kregen we 
ook nog eens een overheerlijke ijssorbet. Hierna werd het angstig stil: wie 
werden er uitverkoren om Gerda en Janna mee te helpen om de bustocht voor 
volgend jaar te organiseren? 
 

Gerda nam het woord en vroeg aan Jenny Sluiter en Jennie Reterink of zij hen 
volgend jaar willen helpen. Natuurlijk zeiden ze: “Ja, ik wil”, zodat de 
organisatie weer compleet is, want José en Jan Remmelt Schoemaker hebben 
zich na deze tweede keer teruggetrokken en het stokje aan Gerda en Janna 
overgedragen. Het was weer een heel gezellige dag met veel mooie dingen om 
naar te kijken en ik wil dan ook de organisatie bedanken voor wat zij voor ons 
allemaal hebben gedaan. 
 

Een busreisganger 
 
 
 

60+ GROEP DIJKERHOEK ORGANISEERT 

TIROLER TUKKERS 
 

Woensdagmiddag 4 oktober  
van 14.00 uur tot 16.30 uur organiseren 
wij voor u een fantastische middag met 
gezellige Tiroler muziek. 
 

Locatie:  
Café Restaurant “Het Bonte Paard”, 
Deventerweg 87 te Dijkerhoek. 
 
 

Kosten van deze middag bedragen €12,50, inclusief koffie, 2 consumpties en 
heerlijke hapjes. Iedereen is van harte welkom! 
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Eerste editie AOW PK-toertocht  
 

– zondag 2 juli 2017 –  
 
Een aantal AOW-ers hebben in de 
schuur een oude tractor staan. Het 
idee was simpel: laten we met 
onze AOW-groep eens een ritje 
maken en afsluiten met een BBQ. 
 

En… wat Henk Markvoort in zijn 
hoofd heeft zitten laat hij maar zo 
niet los. Hij had meteen al een 
mooie route in z’n hoofd en een 
datum werd geprikt. Helaas wilde 
de organisatie van de TT in Assen 

niet meewerken en ze weigerden om de TT een weekje naar achter te 
schuiven. Omdat Wilco Aalpol met z’n Hanomag R17 uit 1956 zeker mee wilde 
doen én ook naar de TT wilde, hebben we maar besloten om ons aan te 
passen en de zondag na de TT te gaan trekkeren. Dus de zondag na de triatlon 
stonden we bij het museum van Broer aan het vertrek met elf oude barrels. 
Een aantal barrels zijn zelfs nog ouder dan de bestuurders. Kun je nagaan… 

 

Barrels is eigenlijk niet het juiste 
woord. Een aantal stonden er tip-
top bij. Netjes gepoetst, goed 
onderhouden en in uitstekende 
conditie. Enkele tractoren worden, 
ondanks de hoge leeftijd, nog 
steeds (dagelijks) ingezet. 
 

 
Iedere tractor was prijswinnaar in zijn klasse; de een was de oudste, een 
andere de sterkste, weer een andere de grootste of de meest economische of 
de innovatiefste.  
 

Bij Broer doken we eerst even de kantine in. De tactiek en techniek werden 
besproken onder het genot van een goede kop koffie. Ondertussen klaarde het 
weer buiten op en om een uur of elf werden de motoren gestart. Wonderwel 
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lukte dat zonder hapering. Dat is het voordeel van dat oude spul: genoeg 
ervaring… 
 

Bert Aanstoot, Dinant Paalman 
en Albertus Groteboer kregen 
een mooie riante zitplaats 
aangeboden achterop de John 
Deere 1140 uit 1981 van Henk 
Markvoort.  
 

Via de Hardegoorsdijk en de 
Broekdijk ging het richting 
Laren. De Case CS68 van  
Wim Veneklaas Slots en de  

Fiat 312R uit 1963 van Tonny Schutte mochten nu even voorop rijden, een 
hele eer. De vaart zat er goed in en om een uur of twaalf was het tijd voor ons 
middagmaal. De karavaan stopte bij een bankje bij de Ehze bij Almen. De 
slepkoare van Wilco was voorzien van een gasstel. Vuurtje aan, pan erop en 
eieren erin en binnen de kortste keren waren de AOW-ers aan het genieten 
van een welverdiende boterham met een eitje. 
 

    
 

Na een korte middagslaap moesten we alweer aan het werk. Nu ging het 
richting Vorden en Kranenburg. Henk Pekkeriet’s MF35, die nog dagelijks het 
voer aanschuift, en de FE35 uit 1957 van Anton Bronsvoort mochten nu de 
eerste twee plekken innemen. Henk Markvoort had de mooiste weggetjes 
uitgekozen en spoedig kwamen we aan bij de tweede stop. Er bleken ook nog 
worstjes in de slepkoare te zitten, die vakkundig soldaat gemaakt werden.  
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Verder ging het richting Barchem. Henk Scheperboer had een Massey 
Ferguson MF35 geleend, deze trekker is samengesteld uit twee andere 
exemplaren, dus het bouwjaar is moeilijk te bepalen. Zonder de andere 
tractoren tekort te doen, deze samengestelde MF35 rookte als de beste!  
Bij Barchem werden ijsjes verkocht bij uitspanning de Kaleberg. We kwamen er 
toevallig langs, tja dan kun je ook wel even aanleggen, toch? 
 

 
 

Verder vervolgens langs Zwiep en Nettelhorst en in het Stokkummerbroek 
onze laatste tussenstop. De restjes uit de slepkoare moesten op worden 
gemaakt. Vanaf hier gingen de Fords voorop in de strijd: De Ford 4000 van 
Arnold Groteboer, de Ford 5000 uit 1968 van Martin Aanstoot, die meerdere 
keren de Grossglockner in Oostenrijk bedwongen heeft, en de Ford 4610 van 
Rikus Klein Teeselink uit 1973. De afsluiting was gepland bij Geertman. Egbert 
draaide zijn geleende Deutz D30S uit de jaren 60 als eerste het erf op.  
 

De dames van de AOW stonden ons op te 
wachten. Ook stond de voltallige redactie 
van het Beusebergs Nieuwsblad bij de 
finish. De BBQ werd aangestoken. Met de 
logistiek was er even iets scheef gegaan. 
Het ijs was in de koelkast beland en de 
huzarensalade in de diepvries. Maar dat is 
slechts een kleinigheid. We lieten het ons 
in ieder geval goed smaken! 

 

We hebben een prachtige en gezellige dag met elkaar gehad en we kijken uit 
naar de AOW PK-toertocht editie 2. 
 

Anton Bronsvoort  



15 

Viswedstrijd 2017 
 
Het buurtvissen 2017 zit er weer op. 
Gelukkig was het mooi weer en de 
temperatuur viel mee. 
 

Er waren 12 deelnemers, waarvan  
2 jeugd. De jeugd heeft helaas niks 
gevangen, maar de volwassenen 
gelukkig wel. 
 

In totaal zijn er 11 vissen gevangen. 
 

Uitslagen 

1: Roy Scheperboer; 88 cm 

2: Wim Paalman; 37 cm 

3: Jan Paalman; 14 cm 
 
 

 
 

Ook had Roy de grootste vis met  
20 cm, dus ging hij met 2 bekers naar 
huis. 
 

Na de tijd bleef iedereen nog even 
gezellig zitten babbelen bij Gerda 
van Griet. 
 

Hopelijk tot volgend jaar. 
 

De viscommissie  
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De seniorenclub 
 

Op woensdag 20 september was de 
seniorenclub te gast bij IJsboerderij Oans. 
We werden ontvangen met koffie en koek 
waarna de rondleiding begon. 
 

Wilma ging met de helft van de groep naar 
de ijsafdeling terwijl Gerrit de rondleiding op 
de boerderij voor zijn rekening nam. 
 

In 1998 begon Wilma, nadat ze jarenlang bij 
de ijsfabriek in Hellendoorn gewerkt had, met 
het maken van boerenijs in een vertrek van 
20 m², nu heeft ze een productieruimte van 
200 m² tot haar beschikking. 
 

In het hoogseizoen van april tot september 
maakt ze 7 keer per week ijs van 120 liter 
melk, de rest van het jaar maakt ze 3 tot 4 keer per week ijs, wat voornamelijk 
geleverd wordt aan de horeca. Met kerst is ze dan weer heel druk met 
ijstaarten. De verkoop van bekertjes aan huis en met de ijscokar op 
evenementen is eigenlijk maar bijzaak.  
 

Wilma maakt ijs met 60 verschillende smaken, ze vertelt dat 1 liter boerenijs 
ongeveer 800 gram weegt en 1 liter fabrieksijs ongeveer 500 gram. De 
kwaliteit van het ijs blijft 
het best bij –20°C en is dan 
minstens een half jaar goed 
houdbaar. 
 

Nadat de groepen weer 
samen waren werden we 
getrakteerd op een heerlijk 
ijsje. Hierna bedankte 
Gerda de familie Klaasens 
voor de leuke middag. 
 

Gerrit & Gerda Schoolen 
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In memoriam 
 

 

       Florina Dijkshoorn 
 

  o.g. Alie van Niejenhuus 
 
 

 

In het boekje Beuseberg Bevrijd is Florina een van de ‘verhalenvertellers’. 
Ze is geen geboren en getogen Beusebergse, doch haar bevrijdingsverhaal 
speelt zich wel af in de Beuseberg. 
 

 Als ‘hongerkind’, zoals ze destijds genoemd werd, vertrok ze op  
19 maart 1945 uit Rotterdam richting het oosten. Na vele tussenstops 
kwam ze op 29 maart aan in Holten. Er was plaats voor haar bij de familie 
Nijenhuis aan de Larenseweg, dicht bij de Schipbeek en de Wippert. Ze 
werd allerhartigst ontvangen en kreeg tijd om uit te rusten en bij te komen 
van de lange, enerverende voettocht vanuit het westen van Nederland. 

 

 Bij de bevrijding door de Canadezen bracht ze drie lange, bange dagen 
door in de schuilkelder op erve Meijerman. Ruim twee maanden verbleef 
ze bij de familie Nijenhuis. Iedereen kende haar als Alie van Niejenhuus. Ze 
hielp mee met alle voorkomende huishoudelijke- en boerenwerkzaam-
heden.  

 

 Op 12 juni nam ze afscheid op de boerderij en werd, met drie autobussen 
vol kinderen, de thuisreis aanvaard. Dezelfde dag kwam ze weer in haar 
bekende straatje aan, dat ze drie maanden daarvoor door honger en 
ellende verlaten had. Weer thuis!!  

 

Na de oorlog bracht ze vele bezoekjes aan de haar bekende Beusebergse 
families. Haar bevrijdingsverhaal werd mij door de familie Meijerman ter hand 
gesteld. Naast de Beuseberg en Holten, bracht ze ook regelmatig een bezoek 
aan de Canadese Begraafplaats. 
 

Na de presentatie van het boekje Beuseberg Bevrijd kreeg ik haar telefoon-
nummer en werd weer contact gezocht. Op 7 juni 2015 kreeg ik haar eerste  
e-mail! 
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Vrij snel daarna logeerde ze in het B&B op erve  
De Flöter en bracht ze o.a. een bezoek aan 
Evertjesweg 2. Ze wilde haar bevrijdingsverhaal en 
nog veel meer graag mondeling delen. 
 

Tot onze verrassing en verbazing bleek, dat ze in mei 
1945, samen met Dine van Niejenhuus op kinder-
visite bij Johannes den Preuter was geweest. De 
boreling Bertha werd bekeken en de familie 
Bekkernens gefeliciteerd. 
 

In het najaar werden er plannen gesmeed om een herinneringsmonument  
bij de Wippertsbrug over de Schipbeek te plaatsen. Op 7 april 2016,  
precies 71 jaar na de bevrijding, werd de gedenksteen onthuld. Hanna en  
Gert van 't Nös, Johan van Meijerman en Alie van Niejenhuus zorgden voor 
een emotioneel moment.  
 

 
 

Bij de jaarlijkse herdenking op 4 mei spraken we Florina weer op de Canadese 
Begraafplaats. Jaarlijks legde ze op deze dag bloemen op de graven van 
Canadese soldaten, die bij de gevechten aan de Schipbeek waren gesneuveld.  
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In het najaar kregen wij slechte berichten over haar gezondheid. Er was een 
hersentumor geconstateerd. Midden december volgde een operatie. Ze 
herstelde redelijk, doch de vooruitzichten waren minder positief. 
 

Dit voorjaar kwam Anton 
Bronsvoort aan de deur. Bij 
een lezing over de Collins trail 
in Laren (Gld) had hij 
kennisgemaakt met Jan 
Willem Peters, 101 jaren jong 
en bekend met de schuilkelder 
op erve Meijerman! Tot 
Anton's verbazing vroeg hij of 
het meisje uit Rotterdam nog 
in leven was. Anton knikte 

bevestigend en Jan Willem antwoordde, dat hij haar graag nog eens zou 
ontmoeten. Deze wens kon in vervulling gaan, want Florina was in haar nopjes 
met deze uitnodiging. Meteen werd de datum, woensdag 28 juni, vastgelegd. 
Plaats van de reünie werd ‘DE TOLBRUGHOEVE’, boerderij Niejenhuus!  
 

De huidige bewoners Bennie Kolkman en Gerrie Oplaat waren direct 
enthousiast. Florina was verrast en opgetogen over deze, voor haar, zeer 
emotionele plek! Ze voelde zich weer even Alie van Niejenhuus. Naast Jan 
Willem Peters en Florina waren ook de medeschuilkelderbewoners, Hanna en 
Gert van't Nös, Johan van Meijerman en toenmalig buurmeisje Gerda Oplaat 
aanwezig. Het werd een gezellige middag op ‘de delle’ van Niejenhuus. Gerrie 
en Bennie zorgden voor een hapje en een drankje. Jan Willem had het hoogste 
woord en zijn verhaal werd door foto’s ondersteund. Blije gezichten alom. 
 

Naderhand bleek dit Florina’s laatste weerzien met de door haar geliefde 
Beuseberg. Haar gezondheid ging snel bergafwaarts. Zondag 20 augustus jl. 
ontving zij ons op haar 88ste verjaardag. Ze had nog een lang gesprek met 
haar ‘buurmeisje’ Gerda Oplaat. Heel bewust groette zij ons op deze dag voor 
de allerlaatste keer. Dinsdag 29 augustus overleed ze. 
 

 Wij namen op 5 september 2017 afscheid van ALIDA FLORINA DIJKSHOORN, 
voor ons altijd ALIE VAN NIEJENHUUS, haar geuzennaam! 

 

Gert van Evertjes 
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Holtense Revue 2017 
 
Begin dit jaar zijn we als revuecommissie Beuseberg samen met de 
revuecommissie Espelo uitgenodigd door DAT Dijkerhoek om eens een keer te 
praten over een gezamenlijke revue in het Kulturhus in Holten. 
 

 
 
Ons leek het handig om samenwerking te zoeken met Stichting Theater 
Projecten Rijssen-Holten in verband met subsidie, financiën, PR en dergelijke. 
We hebben dit jaar een paar keer overleg gehad en dit heeft geleid tot een 
unieke samenwerking tussen Espelo, Dijkerhoek en Beuseberg. 
 

27 en 28 
oktober 

27 en 28 oktober worden twee avonden  
vol sprankelende, prikkelende, ontspannende  

en bovenal een lachspieropwekkende  
aaneenschakeling van stukjes,  
zang en dans door leden van  

deze drie buurtschappen. 

 

Graag zien we jullie op 27 of 28 oktober  
in de theaterzaal van het Kulturhus in Holten. 

 
Kaarten zijn te bestellen via: 
www.kulturhusholten.nl of  

bij het infopunt in het kulturhus. 
 
Namens werkgroep Holtense Revue, 
Herman Ulfman en Marius Steunenberg  

http://www.kulturhusholten.nl/
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In de pen 
 

De pen is deze keer terechtgekomen bij  
Pieter Jongbloed en Marijke Tromp. 

 
Uitgekozen door Solita en John Scheerstra. 

 
 Willen jullie jezelf voorstellen? 
 Wij zijn Marijke, Bart en Pieter en wonen aan 

de Langstraat ‘op de Preuter’. 
 

 Hoe is jullie gezinssamenstelling? 
 Ik (Pieter) ben er in 1992 komen wonen met Lisette en Nick en mijn 

toenmalige vrouw. Dus dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum op de 
Preuter. In 2002 zijn Marijke en Bart bij mij komen wonen. 

 

 Nick heeft tot vorig jaar bij ons gewoond in het ‘Kokhuus’ met zijn gezin en 
zij wonen nu aan de Beusebergerweg. 
De reden om in de Beuseberg te komen wonen was dat ik in Hengelo 
woonde en in Arnhem werkte. We besloten in 1992 richting Arnhem te 
verhuizen, maar ik wilde wel in het Twentstalige gebied blijven wonen en 
zo kwamen we in Holten terecht. Klein foutje van mijn kant: ze spreken hier 
geen Twents, maar Sallands . 

 

 Waar en wanneer zijn jullie geboren? 
 Pieter is in Hengelo geboren in 1956, Marijke is in Haarlem geboren en Bart 

is in Nijmegen geboren. 
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 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden? 
 Pieter werkt al jaaaaren bij AkzoNobel. Nu in Arnhem, maar ook in Hengelo 

en Deventer. Ik ben hoofd van een inkoopafdeling en heb medewerkers in 
een aantal landen en reis daarom regelmatig voor mijn werk. Marijke werkt 
bij Friesland Campina in Wageningen op het research center (waar ze die 
lekkere toetjes bedenken ). Bart studeert in Amsterdam, maar is in de 
weekenden veel in Holten. 

 

 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden? 
 Als je buitenaf woont dan ben je eigenlijk altijd wel in en om het huis bezig. 

Ik ben daarom een fanatieke klusser en ik vind dat ook erg leuk om te doen. 
Als ik tijd over heb dan sleutel ik graag aan oude auto’s. Marijke doet veel 
aan sport (hardlopen en hockey) en werkt graag in de tuin. Een van de 
leukste bezigheden met ons gezin, kinderen en kleinkinderen is onze 
jaarlijkse wintersportvakantie. We gaan al 15 jaar naar hetzelfde adres: 
onze mevrouw Haas in Oostenrijk. 

 

 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 We kijken eigenlijk niet zo veel TV, wellicht meer met de glasvezel? 

Radio luisteren doen we denk ik het meest in de auto naar radio 2 of 3. 
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Dit jaar zijn we met de auto door Frankrijk gereden en hebben allerlei 

kastelen bekeken en ook in een leuk kasteel geslapen en we zijn in het 
voorjaar een week met een camper naar Engeland geweest. 

 

 Hebben jullie (huis-)dieren? 
 Toen we in 1992 hier kwamen wonen hadden we al 2 honden en al vrij snel 

kwamen er meer dieren bij. Mijn dochter Lisette was gek op paarden en 
voordat we het wisten hadden we 2 paarden. (Dat kwam omdat ik tegen 
een buurman had gezegd: “Als je toevallig een keer iemand spreekt die een 
paard te koop heeft, laat dat dan even 
weten.” Twee dagen later moest ik 
direct een stal timmeren, omdat er 
ineens een paard in de wei stond).  

 

 Waar zijn jullie trots op? 
 We zijn ongeveer 10 jaar geleden druk 

bezig geweest om ons huis te 
verbouwen, maar liepen tegen allerlei 
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problemen aan met de vergunningen en uiteindelijk hebben we besloten 
om een nieuw huis te bouwen en daar zijn we nog steeds erg blij mee.  

 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 In ieder geval niet parachutespringen, want dat hebben we twee jaar 

geleden een keer gedaan en dat vonden we wel voldoende . 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Het leuke aan of in de Beuseberg is de gemoedelijkheid en de betrokken-

heid van veel mensen bij de buurt. Al die vrijwilligers die allerlei dingen 
organiseren: paasvuur, toneel, carnaval voor de kinderen, voorjaarsfeest, 
etc. Bij ons op het terrein is een aantal keren een voetbaltoernooi 
georganiseerd en wij vonden het altijd geweldig om te zien hoe keurig  
alles werd geregeld. 

 

 Ben jezelf actief (geweest) in de buurt? 
 Toen we hier zijn komen wonen hebben onze buren ons uitgelegd hoe in 

‘onze buurt’, dus een gedeelte van de Langstraat en de Evertjesweg, het 
noaberschap werkt en daar hebben we vanaf het begin aan meegedaan. 

 In het begin (in mijn jonge jaren) heb ik meegedaan aan het paasvuur 
bouwen en zoals gezegd, het voetbaltoernooi vonden we erg leuk. 

 Op dit moment zit ik in het bestuur van het actiecomité om ervoor te 
zorgen dat we in de Beuseberg zo min mogelijk last krijgen van de 
uitbreiding van de A1. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of het boekje? 
 Nee, de buurtvereniging doet het goed. 
 

 Welke activiteit mogen we niet missen? 
 Paasvuur is denk ik een erg mooie traditie, die de Beuseberg ieder jaar 

weer op de kaart zet. 
 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Dat dit interview helaas tot stand is gekomen zonder koffie en gevulde 

koeken . (noot van de redactie: Sorry Pieter en Marijke) 
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom? 
 Aan onze noabers, Gert en Bertha van de Hidder en Jan-Alb en Jo van de 

Kniepe. Toen we in 1992 hier zijn komen wonen hebben we veel informatie 
over het noaberschap gekregen van onze noabers. 
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Excursie Denemarken en Zweden  
 

Maandag 28 augustus 
 

Om zes uur ’s ochtends staat ons vertrek gepland vanaf de carpoolplaats 
tegenover de Poppe. We laden eerst nog een beste lading blikjes bier, fris en 
flesjes water onderin de bus, want je weet maar nooit waar het goed voor is? 
Iedereen is op tijd aanwezig, zodat we ook stipt om zes uur ’s ochtends 
wegrijden richting Denemarken. 
 

Ons eerste reisdoel is Ribe. Ribe is de oudste stad van Denemarken. Onderweg 
was er veel te bepraten, want veel reisgenoten kenden elkaar wel, maar 
sommige waren in deze groep ook nieuw. De integratie verliep soepeltjes 
(hadden we ook niet anders verwacht). Onderweg zijn we op de Duitse 
autobaan nog één keer getrakteerd op een bon voor inhalen waar dat niet 
mocht, maar aldus de chauffeur, was dit nog een beginnende agent die het 
allemaal nog niet snapte! Verder is de bus nog geïnspecteerd door de douane 
bij de grensovergang Duitsland/Denemarken. Dit was voor ons wel een hele 
happening, maar dat schijnt daar vrij normaal te zijn. 
 

Toch mooi op tijd aangekomen in het centrum van Ribe kregen we een korte 
uitleg over de bezienswaardigheden en mochten toen gedurende drie kwartier 
de stad verkennen. We vervolgden onze reis richting Wilco en Paulien Klein 
Teeselink en hun kinderen. Onderweg daar naartoe had Rikus (broer van 
Wilco) ons al het een en ander verteld over het hoe en waarom zij deze stap 
hebben gezet.  
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Vanaf Ribe was het maar een redelijk kort ritje tot het moment dat we het erf 
opdraaiden bij de familie Klein Teeselink. In de tuin was er koffie, thee en fris 
klaargezet. Ondertussen staken Wilco en Paulien van wal om ons uitleg te 
geven over hun bedrijf en waarom ze dit avontuur begonnen waren. Dit 
verhaal maakte ook goed duidelijk dat het een weloverwogen keuze was op 
een gepland tijdstip in verband met hun kinderen en de leeftijd daarvan. 
 

Na deze boeiende inleiding volgde een rondleiding over hun bedrijf, wat mede 
dankzij het mooie weer een plaatje was om te zien. Aan het eind van de 
rondleiding konden we het begin van het melken nog meemaken. 
 

Na dit interessante uitstapje zijn we naar Christiansfeld gereden waar de 
maaltijd voor ons klaar stond. Wilco en Paulien waren op ons verzoek gast aan 
tafel om mee te eten en nog na te praten over wat we bij hun gezien hadden. 
 

Hierna zijn we met de bus naar Kolding gereden voor onze overnachting in het 
Comwell hotel. Dit was een groot hotel en tevens conferentieoord met veel 
luxe voorzieningen. ’s Avonds werd er nog wat gewandeld en even in de 
lounge nagepraat onder het genot van een drankje.  
 

Dinsdag 29 augustus 
 

Na een superfijn ontbijt zijn we om half negen weggereden met de bus naar 
de SAC Senior (melkmachinefabriek) waar we door een zware delegatie van 
harte welkom werden geheten. Ze hebben ons een presentatie van hun 
bedrijfsactiviteiten laten zien waar we op in konden haken met vragen. Daarna 
mochten we in hun showroom diverse voorbeelden van melktechniek 
bekijken. 
 

 



26 

We vervolgden onze trip richting Kopenhagen (hoofdstad Denemarken) waar 
we door onze eigen gids zijn rondgeleid langs vele indrukwekkende plaatsen 
en gebouwen. De rest van de middag mochten we zelf invullen. Dit 
gebeurde dan ook in groepjes, waarbij menig groepje ook ergens op een  
terras belandde voor een hapje en een drankje. 
 

 

We vervolgden onze reis richting Zweden met een redelijk lange busrit. Via 
een 16 km lange brug reden we Zweden binnen om daar uiteindelijk in het 
donker bij ons hotel in Markaryd te aan te komen. Daar hebben we de avond 
ook doorgebracht. Omdat wij de enige gasten waren (het hotel was met onze 
groep in één keer vol) was het ook deze avond weer gezellig napraten aan de 
bar! 
 

Woensdag 30 augustus 
 

Na het ontbijt zijn we vertrokken naar 
de familie Terwel die een bedrijf heeft 
in Falkenberg. Dit was ongeveer een 
uur rijden vanaf onze slaapplek. Het 
bedrijf was groot opgezet en zag er 
ook prima verzorgd uit. Deze mensen 
waren negen jaar geleden naar 
Zweden verhuisd vanuit Voorst. Op dit 
bedrijf met melkvee hebben we tot 
ongeveer twaalf uur rondgekeken en 
de verhalen van Jan Terwel en zijn 
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vrouw Gery aan mogen horen. Op het eind zijn we bij hun nieuw gebouwde 
woning nog getrakteerd op iets te drinken. Het was allemaal heel gastvrij!  
 

 

De middaglunch hebben we samen met de familie Terwel gebruikt in Ullared 
(pytt-i-panna; een typisch Zweeds gerecht). Daarna hebben we afscheid van 
de Terwels genomen om onze weg te vervolgen richting Svenljunga waar 
familie De Kruiff woont. Ook hier werden we hartelijk ontvangen en begon 
Peter de Kruiff zijn verhaal hoe ze daar terecht zijn gekomen. Het is net een 
verhaal uit een jongensboek, zo avontuurlijk, maar het is allemaal wel echt 
gebeurd en goed gekomen. Door alle strubbelingen om daar te komen heeft 
deze familie zeer veel moeten doen om alles naar hun hand te zetten en dat 
merkten we ook aan hoe ze erin stonden. Toch was er bij ons diep respect 
voor hoe ze het gedaan hebben.  
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Na deze bezoeken zijn we weer teruggereden naar hetzelfde hotel als de nacht 
ervoor om daar te overnachten. 
 

Donderdag 31 augustus 
 

De volgende ochtend op pad richting Lübeck Duitsland. Deze dag was 
gevarieerd reizen het credo; eerst met de bus door Zweden, dan de veerboot 
naar Denemarken en daarna weer met de bus door Denemarken. Vervolgens 
weer met de veerboot een overtocht van vijftig minuten om in Duitsland aan 
te komen. Het uiteindelijke reisdoel was Lübeck, waar we ook mooi op tijd 
waren om de stad met onze gids te bezichtigen. 
 

De rest van de middag 
was een ieder vrij om 
te besteden naar eigen 
inzicht. Doordat we 
met een, qua 
leeftijden, heel divers 
gezelschap op pad 
waren, waren het 
steeds wisselende 
groepen die met elkaar 
aten of een terrasje 
pakten. Dit is mooi om 
te zien! 
 

In Lübeck overnachtten we in een groot hotel van waaruit je ook lopend de 
stad in kon.  
 

Vrijdag 1 september 
 

Na de overnachting zijn we na een megaontbijt verder gegaan richting 
Papenburg waar de Meyer Werft ons laatste reisdoel was. We waren hier 
netjes op tijd voor een rondleiding met een Nederlands sprekende gids, wat 
het voor onze groep net iets leuker maakte. De imposante schepen die daar 
gemaakt werden dwongen respect af en de weg die zo’n schip moet afleggen 
als het eenmaal klaar is, al evenzo. Dit was voor ons een mooi uitstapje. 
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Verder vervolgden wij onze weg 
richting de Poppe waar we ons 
einddiner gepland hadden. Hier 
eenmaal aangekomen leek het 
wel of ze bij de Poppe alle 
registers open hadden getrok-
ken, want het klonk als een klok 
wat we voorgeschoteld kregen. 

 

Na deze afsluitende maaltijd eindigde hier onze excursie. Iedereen ging vol 
verhalen en herinneringen op huis aan. Hier kunnen we nog een hele poos van 
nagenieten! 
 

Tonny Schutte 
 
 

Sinterklaas 
 

Sinterklaas heeft laten weten, op zaterdagmiddag  
2 december nog een gaatje in zijn agenda te 
hebben. Tussen 14.30 en 19.00 uur kun je hem 
vragen om te komen, samen met twee Pieten. Hij 
zal het druk hebben met alle kinderen en cadeautjes 
uitdelen, dus een half uur blijft hij zeker.  
 

Wil je graag dat hij komt?  
Stuur dan voor 20 november een e-mail naar secretaris@beuseberg.nl.  
Geef het volgende aan: 
Adres 
Voorkeur tijd (een half uur tussen 14.30 en 19.00 uur)  
Aantal kinderen 
Informatie over de kinderen 
 

Het enige wat de Sint vraagt, is een donatie van € 35,-- voor de 
buurtvereniging. 
 

Dag hoor! 

  

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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Mirrewinter op ’n Haspel 
 

 
 

Het is al weer ruim driekwart jaar geleden dat op ’n Haspel door BV Beuseberg 
in samenwerking met Outdoors Holten de eerste kerstfair georganiseerd en 
gehouden werd. 
 

De organisatie kan terugkijken op een goed geslaagd evenement en heeft 
inmiddels de eerste contacten en overleggen al weer gehad. Wij kunnen je 
verheugd meedelen dat een 2e editie een feit zal worden! En wel op 
zondagmiddag 10 december 2017 van 13:00 tot 17:00 uur, wederom op het 
terrein van Outdoors. 

 

Heb je leuke ideeën, suggesties of wil je zelf met een standje of 
activiteit deelnemen om deze kerstfair tot een nog groter succes 
te maken, dan kun je dit melden bij de organisatie of contact 
opnemen met een van onderstaande personen. In overleg is er 
heel veel mogelijk, maar wacht hier dan a.u.b. niet te lang mee 

zodat de organisatie voldoende tijd heeft om het gehele programma rond te 
krijgen. Wij hopen weer op veel deelname en belangstelling! 
 

Namens de organisatie: 
 

Bert Groteboer, Anja Bruijn, Gerrianne Wibbelink en Harry Ebrecht  
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Aanmeldingsformulier voor nieuwe leden 
 
 
Naam + voorletters: ...................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

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