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Van de redactie 
 
Het is tweede paasdag en tijd voor de afronding van het Beuseberger 
Nieuwsblad. Gisteravond is het mooie paasvuur van de Beuseberg in vlammen 
op gegaan. Dit jaar niet de schoonheidsprijs gewonnen, maar wel de tak-voor-
takbokaal. Iets waar de bouwers heel trots op mogen zijn. De 24-uurs-marthon 
slepp’n was een groot succes. Bijna iedereen uit de buurt heeft op een of 
andere manier zijn of haar steentje bijgedragen. Hetzij met roosjes maken, 
koffiezetten, takken slepen of anderszins. Waar een mooie buurtschap groot in 
kan zijn... 
 

   
De toppers van Kinderdagverblijf De Vossebelt kwamen langs om een mooie 
tekening te overhandigen. De toekomstige boakebouwertjes liepen al snel in de 
modder rond de boake.  

 
De afgelopen drie maanden hebben er weer diverse activiteiten plaats-
gevonden waarvan de verhalen verderop in deze editie terug te vinden zijn. 
Het toneelstuk heeft dermate veel indruk gemaakt dat er maar liefst drie 
ingezonden stukken zijn binnengekomen. Verder natuurlijk verslagen van de 
carnaval en de seniorenclub. Voor de rubriek ‘De Pen’ heeft de redactie een 
bezoekje gebracht aan de familie Ter Horst-Kettelarij voor een nadere 
kennismaking. Annemarie Ensink heeft een mooi verslag gemaakt over hun 
deelname aan een programma van RTV Oost ‘Winter in Limburg’.  
 

Langzaam maar zeker wordt het voorjaar. De zomertijd is weer ingegaan en de 
temperaturen worden hoger. De tijd van veel vrije (feest)dagen komt eraan. 
En natuurlijk het voorjaarsfeest in juni. Wij hebben er zin in. Een fijn voorjaar 
gewenst! 
 

Jo & Jo  

https://www.facebook.com/Kinderdagverblijf-De-Vossebelt-274080966024829/?ref=br_rs&fref=mentions
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Van de bestuurstafel 
 
2018 is al weer in volle gang en we hebben zelfs weer eens echte winterkou 
gehad. Het jaar zijn we gestart met onze nieuwjaarsreceptie, zondag 14 januari 
bij de Poppe in Markelo. Goede opkomst! Anton opende de jaarvergadering, 
Agnes presenteerde het jaarverslag en Ap had weer een keurig overzicht van 
de cijfers. Alles is akkoord bevonden door de kascommissie. Na het officiële 
gedeelte werden de hersenen goed gekraakt. Het bestuur had een rondgang 
door de Beuseberg gemaakt en menig jeugdfoto op de kop weten te tikken. 
Het viel nog niet mee om te raden wie er achter deze personen schuilgingen. 
Hilariteit alom, het zorgde voor een gezellige, ontspannende middag.  
Ina Groteboer wist de meeste foto’s goed te raden. 
 

Vanaf januari is er iedere dinsdag en donderdag gebouwd aan de carnavals-
wagen, thema Olympische Winterspelen. Na noeste arbeid van velen was het 
eindresultaat weer geweldig! De grote groep kinderen en volwassenen, in 
kleurige outfit, trok veel bekijks tijdens de optocht op 10 februari. Buurt-
vereniging Beuseberg was weer top vertegenwoordigd. We hebben de vijfde 
plaats behaald. 
 

Vanaf september 2017 waren ook onze toneelspelers al weer druk aan het 
repeteren. Het komische stuk: ‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’ werd met 
veel enthousiasme gebracht door de spelers! Fantastisch zoals jullie gespeeld 
hebben, dikke pluim! 16, 17, 23 en 24 februari kon men genieten van dit spel. 
En mocht je het nog niet gezien hebben, er is nog 1 kans, op Koningsdag in 
Zaal Irene in Holten zal het stuk nog een keer gespeeld worden. 
 

Op moment van schrijven van dit stukje staan we aan de vooravond van het  
24 uurs poasvuur slepp’n. De weergoden zijn ons hopelijk goed gezind. 
Als u dit stukje leest zal het paasvuur alweer ontstoken zijn. 
 

U heeft waarschijnlijk al wel gehoord dat er nieuwe (sport) T-shirts te koop 
zijn. Kosten zijn € 15,00. Indien u belangstelling heeft kunt u contact opnemen 
met Anton Klein Twennaar. 
 

Dit jaar is er van 14 t/m 17 mei opnieuw een wandelvierdaagse. Misschien 
vindt u wandelen ook wel leuk, maar heeft u geen zin om alleen te lopen. 
Mogelijk kunnen we vanuit de buurtvereniging gezamenlijk meelopen. U kunt 
alle 4 de avonden lopen, maar 1 of 2 of 3 avonden is ook mogelijk. Indien u 
belangstelling heeft graag contact opnemen met Miny Stoevenbelt. 
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Dit jaar is er ook weer de Raboclubactie. Stem op de buurtvereniging, de kas 
kan hierdoor nog weer een beetje gespekt worden. Meer info volgt via de 
flyer. 
 

We wensen u een heel fijn voorjaar! Hartelijk groet, namens het bestuur,  
Miny Stoevenbelt 
 

Verslag jaarvergadering 
 

1. Opening 
 Anton Klein Twennaar opent de vergadering en heet de aanwezigen van 

harte welkom op deze jaarvergadering.  
 “Iedereen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van de 

buurtvereniging Beuseberg 2018. Voor we beginnen wil ik graag zeggen dat 
als er kinderen zijn die het formele gedeelte te langdradig vinden dat de 
indoor speelhal is geopend en daar mag volop gebruik van worden gemaakt. 
Het jaar 2017 ligt al weer achter ons. Een jaar met volop activiteiten door de 
buurtvereniging Beuseberg. Graag wil ik iedereen bedanken die het 
afgelopen jaar in commissie of als vrijwilliger tijd, materieel of ruimte voor 
de buurtvereniging beschikbaar heeft gesteld. Deze mensen zorgen ervoor 
dat al onze activiteiten kunnen plaatsvinden. Eind 2017 hebben we als 
buurtvereniging Beuseberg 490 leden. We zijn als bestuur blij met het 
groeiende ledenaantal. Tevens zijn we blij met de grote mate van 
betrokkenheid van al onze leden die actief deelnemen aan activiteiten en 
zullen nieuwe ideeën voor de toekomst in welke vorm dan ook van harte 
ondersteunen. Ter inleiding wil ik graag aangeven dat als er mensen zijn die 
gedurende de vergadering vragen hebben deze even te bewaren voor de 
rondvraag.  

 

 Na de officiële vergadering zijn er een drietal onderwerpen die informatief 
worden toegelicht; 24 uur poasvuursleppen 2018 door Jeroen Baltes, 
Voorjaarsfeest 2018 door Henk Scheperboer en de nieuwe Mijn Buur App 
door Wim van Coeverden. Na het formele gedeelte hebben we de 
Beuseberger Kwis, waarbij de aanwezige hersencellen uitvoerig op de proef 
zullen worden gesteld.  

 

 We kijken als buurtvereniging Beuseberg terug op een geslaagd 2017.  De 
diverse georganiseerde activiteiten hebben gezorgd voor veel vermaak van 
informatief tot sportief voor jong en oud. In het jaar 2017 hebben we een 
begin gemaakt met het netwerken met de omliggende buurtschappen 
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binnen onze gemeente Rijssen-Holten. In april heeft op initiatief van de 
Beuseberg overleg plaatsgevonden met de buurtschappen Espelo, 
Dijkerhoek, Holterbroek, de Borkeld en de Lichtenberg. Als buurtschappen 
hebben we afgesproken om jaarlijks een overleg te houden met een blanco 
agenda. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om tussentijds in overleg te 
treden als hier aanleiding toe is. Daarnaast hebben we als buurtvereniging 
Beuseberg samen met Dijkerhoek en Espelo meegedaan aan de 
Buurtschappenrevue. Al met al kunnen we zeggen dat het samenwerken 
met de andere buurtschapen als een verrijking van onze vereniging wordt 
gezien en het vinden van de gemeenschappelijke deler ons gezamenlijk 
alleen maar zal versterken. 

 

 We hebben afgelopen jaar meegedaan aan de Rabo Club Aktie van de 
Rabobank Noord en West Twente. Vele leden hebben hun stem op onze 
buurtvereniging uitgebracht. Gezamenlijk hebben we een mooi geldbedrag 
bij elkaar gebracht dat we hebben ingezet voor de voorfinanciering van de 
nieuwe rode T-shirts die vanaf heden te koop zijn. Het zijn mooie 
getailleerde shirts in verschillende maten met een dames- en herenmodel. 
Alle shirts zijn voorzien van ons nieuwe logo. De shirts zijn ook hier 
vanmiddag te verkrijgen voor 15 euro per stuk. 

 

 In 2018 gaan we verder met een doorkijkje te maken naar 2019, het jaar 
waarin onze vereniging haar 25-jarig jubileum zal vieren. Er zijn een aantal 
leden die hebben aangegeven om als groep te willen kijken in welke vorm 
we het beste ons jubileumjaar kunnen gaan vieren. Als er leden zijn die ook 
graag willen helpen bij de organisatie in het jubileumjaar dan zijn deze van 
harte welkom. Als bestuur zullen we samen met de jubileum-commissie en 
de verschillende activiteitencommissies overleggen over de invulling in ons 
jubileumjaar 2019.  De carnavalscommissie heeft al aangegeven dat ze voor 
2019 graag groots wil uitpakken met een zo groot mogelijke loopgroep. Er 
wordt gebrainstormd over een fleurig en kleurrijk geheel. Als er leden zijn 
met een goed idee; u kunt zich melden bij Harrie Ebrecht 

 

 In onze activiteitenagenda 2018 staat de dropping gepland voor maart. In 
overleg met de droppingcommissie is er besloten om de dropping te 
verplaatsen naar november 2018. In de maartperiode zijn we als vereniging 
druk met het paasvuur, terwijl we in de novemberperiode niet veel 
activiteiten hebben. 
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 Vanaf vanmiddag begint de kaartverkoop voor het toneel. Er wordt op vier 
avonden gespeeld. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari en een week later 
op vrijdag 23 en zaterdag 24 februari. We overwegen om vanaf 2019 ook 
voor de leden de entreekaarten aan te bieden tegen betaling. Hierdoor 
kunnen de opvoerrechten en overige kosten als coulissen en grime vanaf 
2019 beter gedekt worden. 

 

 De voorjaarsfeestcommissie is al klaar met de invulling van het 
voorjaarsfeest 2018, dit jaar een driedaags feest op de nieuwe locatie van 
de familie Ulfman aan de Lambooysweg.  

 

 De groep boakenbouwers is al begonnen met het paasvuurslepen. De eerste 
vrachten met hout liggen al op het land van de familie Pekkeriet aan de 
Fliermatenweg. We hebben er alle vertrouwen in dat we ook dit jaar met de 
vele vrijwilligers weer een mooi, maar vooral gezellig paasvuur krijgen.” 

 

2. Jaarverslag 2017 door Agnes van Wieringen 
• In januari startte het nieuwe biljartseizoen. Dit eindigde op 6 juni met als 

winnaar Wim Kettelarij. 
• De seniorenclub kwam bij elkaar voor de volgende activiteiten: 

– Op 15 februari kwam de heer Sjoerd Kuipers uit Delden vertellen over 
zijn bezoek aan Tasmanië. 

– Op 8 maart kwam ‘onze’ Rudy Agterkamp vertellen over zijn reis naar 
Scandinavië.  

– De heer Piet Elzinga vertelde op 5 april over zijn werk op een booreiland. 
– Op 20 september gingen de senioren naar Oans, lekker ijs eten 
– Op 4 oktober was er een gezellige middag bij het Bonte Paard, 

georganiseerd voor de senioren van Dijkerhoek, Splo en de Beuseberg.  
– Op 15 november kwam dominee Rozenboom vertellen over zijn leven en 

werk. 
– De laatste bijeenkomst van het jaar op 13 december was de heer Arie 

Hofstede uit Bathmen er met serieuze en luchtige verhalen over kerst en 
nieuwjaar.  

• Op 8 januari was het tijd voor de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie. 
Hier nam Gerda Schoolen na acht jaar afscheid als bestuurslid. Zij werd 
opgevolgd door Anja Kettelarij. De middag werd ingevuld door een optreden 
van Erik Knoef. 

• Op 6 februari waren de Beusebergers weer te vinden in de jaarlijkse 
carnavalsoptocht. Het thema achtbaan & pretpark leverde een 5e plaats én 
wederom de publieksprijs op.  
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• De deuren van de Wippert gingen open voor maar liefst vier avonden 
toneel; op 3, 4, 10 en 11 maart waren de stoelen goed gevuld voor het stuk 
‘De baron in de bonen’.  

• De dropping op 17 maart was een succes. Er waren iets minder deelnemers 
dan vorig jaar, maar nog steeds meer dan 90! 

• Op 16 april was het weer eerste paasdag. Het paasvuur werd weer beloond 
met de schoonheidsprijs. Alles zat mee en het was een gezellig en 
drukbezocht paasvuur! 

• Op 27 mei was er koningsschieten in de wei bij de familie Ulfman. Wieke 
Jansen en Jur van Coeverden wonnen het boogschieten. Dit jaar werd Johan 
Vasters de nieuwe schutterskoning.  

• Op 5 juni, 2e pinksterdag was er een mooie fietstocht georganiseerd. Er 
deden een hoop sportieve deelnemers mee. 

• Op 9 en 10 juni was het weer tijd voor het jaarlijkse voorjaarsfeest. De tent 
zat vol mensen in afwachting van de revue en zij werden niet teleurgesteld, 
wat een creativiteit! Op zaterdag 9 juni was er ’s middags een sportieve 
spelmiddag en traden de Hoolterdeerns op. ’s Avonds traden Kobus & Fools 
Gold op. 

• Zaterdag 24 juni is de jaarlijkse oudijzeractie gehouden met een mooie 
opbrengst voor de vereniging. 

• Op 24 augustus was de jaarlijkse busreis, de bus was goed gevuld! Dit jaar 
ging de reis naar Friesland, naar het schaatsmuseum in Hindeloopen, en 
daar geluncht. Vervolgens naar de kleinste bierbrouwerij in Bolsward 
geweest. Er werd natuurlijk afgesloten met een diner bij de Poppe.  

• Op zaterdag 26 augustus zou er gezweet worden bij Beuseberg in beweging. 
Helaas was er te weinig deelname om het door te laten gaan. Het kan zijn, 
dat we voor een herkansing gaan op de zaterdag met het voorjaarsfeest van 
2018.  

• 15 september was het weer tijd om te vissen. Roy Scheperboer won met 88 
cm en hij ving de grootste vis (20 cm).  

• Vrijdag 27 en 28 oktober was het Kulturhus twee avonden gevuld. Het 
publiek kwam voor de revue opgevoerd door Splo, Dijkerhoek en de 
Beuseberg. Een groot succes! 

• Zaterdag 4 november was de kinderspelmiddag voor de jeugd van 4 tot en 
met 8 jaar. Het was een gezellige middag bij Dolle Pret.  

• Op 15 november zijn er vier ploegen schutters afgereisd naar Dijkerhoek om 
te strijden voor de Zaagmolentrofee. Helaas bleef de beker achter in 
Dijkerhoek.  
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• Sinterklaas kwam met zijn pieten kinderen (en ouders) op 26 november 
bezoeken, de kantine bij de Pap was deze zondag goed gevuld.  

• Het jaar eindigde met de Mirrewinter op de Haspel, een witte en sfeervolle 
kerstfair. Op 10 december gehouden bij Outdoors en een doorslaand 
succes.  

 

3. Financieel verslag door Ap Hofenk 
 

4. Verslag kascommissie door Han Bruijn en Angelique Kruithof 
 Zij verklaren de boekhouding voor akkoord! 
 

5. Wisseling kascommissie 
 Han Bruijn treedt af en wordt vervangen door Jan Aanstoot.  
 

6. Begroting 2018 door Ap Hofenk 
 

7. Rondvraag 
 Geen vragen 
 

8. Sluiting 
 Anton sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun aandacht.  

 
 

Vooraankondiging busreis 
 

Beste leden van de Buurtvereniging, 
 

Dit jaar is de busreis gepland op donderdag 23 augustus. 
Volgens de planning krijgt u eind juni via de rode flyer een inschrijfformulier 
wat u bij de organisatoren in kunt leveren. Dit gaat op dezelfde manier als vorig 
jaar. 
 

Diegenen die vanaf 2016 mee zijn geweest en geen lid van buurtvereniging 
Beuseberg zijn, krijgen deze info ook. Voor hen geldt hetzelfde als voor leden. 
Wij vrezen dat het iets duurder gaat worden, dat hoort u bij de uitnodiging.  
Wij proberen echter de kosten zo laag mogelijk te houden. Mocht u vragen 
hebben dan kunt u de organisatie benaderen. Die bestaat dit jaar uit; 
Jenny Reterink, Bessinkpasstraat 2/B, telefoon 0548 36 32 51 
Jenny Sluiter, Kwintenweg 10, telefoon 0458 36 34 02 
Janna Stoevenbelt, AbrahamBerghof 50, telefoon 0548 36 17 18 
Gerda Wibbelink, Beusebergerweg 78, telefoon 0573 22 14 13 
 

Wij hopen dat er weer velen meegaan. Noteert u de datum alvast in uw 
agenda. Gerda Wibbelink 
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2018 – Olympische Winterspelen met Jamaica bobsleeteam 
We waren met de carnavalscommissie uitgenodigd op het verjaardagsfeest 
van Jolande van Nikolaas op 10 november bij de Poppe. Kwam dat even mooi 
uit want zo in ’t najaar wordt het ook al weer hoog tijd om een thema voor de 
carnaval te kiezen. Het duurde die avond dan ook niet lang en nog ruim voor 
‘de elfde van de elfde’ was het thema al geboren: de Olympische Winter-
spelen! Gaande de avond werden de ideeën steeds wilder… oorzaak… 
waarschijnlijk de nodige consumpties? De eerstvolgende vergadering hebben 
we de ideeën toch iets serieuzer geëvalueerd. We moesten iets hebben met 
mooie kleurtjes en er is maar één kleurrijk land wat aan de Winterspelen 
meedoet en dat is Jamaica! En zo was het plan voor dit seizoen al snel rond. 
 

Een oproep in de januari-editie van het Beuseberger Nieuwsblad zorgt ervoor 
dat de eerste aanmeldingen binnen druppelen... en gelukkig volgen er nog 
velen. De wagen wordt op 2 januari uit de stalling gehaald en naar de 
bouwlocatie Markvoort gebracht. ’s Avonds meldt de vaste kern van 

wagenbouwers zich, wordt de wagen leeg 
gepakt en wordt op een schetsje het plan 
gepresenteerd… en dan is er koffie!!... en later 
uiteraard een nieuwjaarsborrel. Carnaval is 
vroeg dit jaar, dus we moeten het ‘de 
wagenbouwers’ niet te moeilijk maken. 
Daarom geen bewegende delen deze keer! We 
bekijken het positief en het is ook wel een 
voordeel dat carnaval vroeg is, je kunt meteen 
al beginnen met aftellen hoeveel dinsdag- en 
donderdagavonden je nog hebt! 
 

Na een aantal avonden druk in de weer met 
ijzer, lasapparaten en carnavalsgaas kan erop 
zaterdag 20 januari al papier-maché worden  
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geplakt. Een oproep aan de 
aangemelde deelnemers per mail 
om te helpen met plakken doet 
wonderen, want verdeeld over de 
hele dag zorgen minstens 40 paar 
handen en handjes, minstens  
450 m papier en 30 liter behang-
lijm, dat het ijzeren geraamte 
verandert in een mooie witte 
ijsberg. Letterlijk vele handen 
maken licht werk en wat een 
gezellige topdag wordt het! 
Ook de resterende avonden daarna 
verloopt het te verrichten werk 
voorspoedig, ook mede door de 
goede opkomst en hulp van de 
fanatieke deelnemers. 

Zo is de wagen en alles wat daarbij hoort keurig op tijd klaar en kunnen we 
trots op het resultaat een gezellige bouwersborrel houden op de vrijdagavond 
voor de optocht. 
 

De dames van de commissie zijn druk bezig geweest met speuren op internet 
om mooie kleurrijke Jamaicaanse kleding bij elkaar te scharrelen. En dat is 
wederom goed gelukt! Tijdens de bouwersborrel worden netjes kledingsetjes 
gemaakt voor alle deelnemers en zo is alles gereed voor de grote dag.  
 

Zaterdagmorgen rond 10 uur melden de dames van de schmink zich en 
worden de nodige voorbereidingen getroffen. In ruim 1,5 uur tijd worden er 

volgens een strak schema  
62 deelnemers voorzien van 
mooie Jamaicaanse vlaggetjes 
op de wangen en lekkere 
gouden lippen. De 4 bobsleeërs 
worden onherkenbaar donker 
geschminkt en de klus van de 
schminksters is weer geklaard. 
Top resultaat dames! 
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En dan op naar Holten. Herbert 
zorgt ervoor dat de wagen 
keurig bij de opstelling 
aankomt en daar wordt de 
trekker verwisseld voor de 
kleine trekker van Jan Coster. 
Frank zorgt ervoor dat de 
geluidsapparatuur voor op de 
trekker en op de wagen tiptop 
in orde is en dat is goed te 
horen! Steeds meer deel-

nemers komen ook richting de wagen en zo staat er rond half 2 een enorme 
groep kleurrijke deelnemers klaar voor de start. Oh ja, nog snel even testen en 
oefenen met de bobslee op de parkeerplaats bij de Vrieskoop, want dat was er 
nog bij in geschoten… Maar zoals altijd, kump good en vaake bu-j te bange. 
 

Super gaaf is de antieke Tuk Tuk van Andries Lubbers. Bestuurd door  
Jan Rietberg en goed herkenbaar met de BV-vlag wordt de stoet hiermee 
aangevoerd. Ons Olympisch vuur wordt ontstoken, gedragen door de 
voorzitter van de BV en precies 14.00 uur komt de stoet in beweging.  
 

 

Het eerste gedeelte staat er nog relatief weinig publiek, dus maken we meteen 
van de gelegenheid gebruik om de act met het bobsleelied nog een paar keer 
te oefenen voordat we in de bocht bij het medisch centrum aankomen waar 
het lekker vol staat met publiek langs de weg. De bobsleeërs krijgen het ook 
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steeds beter onder de knie en voordat we bij het drukste gedeelte op de route 
aankomen, de rotonde bij ’t Klavier, is de groep goed op elkaar ingespeeld en 
het publiek vindt het geweldig, zo horen we aan de reacties uit het publiek 
links en rechts… 
 

 
 

Na ruim een uur zijn we al weer bij het eindpunt van de route midden voor de 
Smidsbelt aangekomen en zit het er al weer op! Het ging geweldig en prachtig 
hoe de Buurtvereniging Beuseberg met al die enthousiaste deelnemers zich 
weer heeft gepresenteerd. 
 

Aan het begin van de 
Beusebergerweg wordt de 
trekker voor de wagen weer 
gewisseld en dan met z’n 
allen op naar de afterparty 
in de werkplaats bij 
Markvoort. Daar 
aangekomen zijn de dames 
al druk aan het patat bakken 
en wordt er al gezellig 
geborreld. Langzamerhand 

komen de deelnemers en ouders van de kinderen ook allemaal binnen en 
wordt er nog lang gezellig nagefeest. 
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Zondagavond, nadat we 
bij de familie Groteboer 
eerst koffie hebben 
gedronken, met een 
select gezelschap op naar 
de prijsuitreiking bie 
Toontje. In een bomvol 
café begint om 21.11 uur 
de prijsuitreiking. Helaas 
deze keer net geen 
publieksprijs, maar toch 
nog de 5e plek in de 
categorie grote wagens 
en daar zijn we zeker ook 
blij mee! 

 

Dan nog één avond en dan zit het er echt op. Op de dinsdagavond na het 
carnavalsweekend wordt in een mum van tijd de wagen weer teruggebracht 
naar zijn oorspronkelijke basis en kunnen we na een paar uurtjes slopen en 
opruimen proosten op een goede afloop! 
 

We kijken terug op een topcarnavalsseizoen! Dank aan alle deelnemers, 
bouwers en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan deze carnaval. Herbert en Dianne Markvoort wederom enorm bedankt 
voor het beschikbaar stellen van de werkplaats, de kantine en alles waar we 
gebruik van hebben gemaakt! 
 

En nu…? Op naar het jubileumjaar, 25 jaar Buurtvereniging Beuseberg! Of 
volgens de carnavalstelling, 22 jaar deelname aan de optocht…? We hopen in 
ieder geval dat alle deelnemers van dit jaar ook volgend jaar weer mee zullen 
doen, maar… we streven ernaar dat de groep van 62 personen minstens 
verdubbeld gaat worden! Dus grijp jullie kans! Hoe we dat volgend jaar precies 
aan gaan pakken weten we nog niet, maar de eerste brainstormsessie is al 
weer gepland. Heeft iemand ideeën laat het ons (Harry Ebrecht) dan weten. 
 

Namens de carnavalscommissie, tot volgend jaar en ALAAAAAFFFFF! 
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De seniorenclub 
 
Woensdag 14 februari – Jannie Buitenhuis 
 

Op woensdag 14 februari was Jannie Buitenhuis bij ons om ons met gedichten 
en verkleedpartijen te vermaken.  
 

Ze nam ons mee in haar droom 
als goede schaatser en haar 
wedstrijd op de Olympische 
spelen waar ze een gouden 
medaille won. Nadat ze een mooie 
hoed op had gedaan en een stola 
omgeslagen had was ze in een 
droom de koningin van Nederland, 
maar van al die luxe had ze gauw 
genoeg en verlangde ze weer naar 
haar groentetuintje. 

 

Ze vertelde op een leuke wijze hoe zij haar jeugd beleefde met het wekelijkse 
bezoek aan opoe waarvoor ze zaterdags de boodschappen deed. 
 

Ook vertelde ze hoe ze 
zich had geërgerd aan 
het aanvragen van een 
rood voor rood regeling. 
Ze kon moeilijk begrijpen 
waarom er zoveel tijd, 
geld en ambtenaren 
nodig waren om het 
mogelijk te maken een 
nieuw huis te bouwen. 
 

Nadat ze bedankt was 
hebben we nog gezellig 
nagepraat. 
 

 
 

Gerda en Gerrit Schoolen  
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Het Beusebargs toneel 
 
Bertha en ik gaan zaterdagavond 17 februari op pad naar de Wippert. De 
toneelgroep van De Beuseberg speelt hier, als vanouds. Dit jaar de klucht 
"Verkeerde hulp op de eerste hulp". Een klucht in drie bedrijven, geschreven 
door Henk Roele. 
 

 
  

Onderweg, Bertha rijdt, mijmer ik over de beginperiode van deze toneelgroep. 
In de jaren ‘60,’70 en ‘80 van de vorige eeuw waren de toneeluitvoeringen van 
De Beusebergse C.J.V. "De Vriendenschaar" een begrip. Deze voorstellingen 
trokken volle zalen in gebouw Irene. De C.J.V.- tijd was echter achterhaald en 
de toneeluitvoeringen voorbij. Jammer maar helaas! 
  

In 2000 trok een enthousiaste groep Beusebergers de stoute schoenen aan en 
werd er gestart met een poging het "Beusebargs Toneel" weer nieuw leven in 
te blazen.  En… DAT LUKTE! Met een scala aan (jonge) spelers werden de 
eerste tien jaren twee speelavonden gevuld in de Wippert. 
  

Vanaf het begin werd het accent op ‘luchtig’ en ‘kluchtig’ gelegd. Typetjes en 
acties werden het parool van de toneelgroep Beuseberg. Een aantal avonden 
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goed toneelspelen voor een enthousiaste groep buurtgenoten, die naar 
hartenlust kunnen lachen en genieten. Dat is de doelstelling van de groep. De 
toneelgroep doet er alles aan om een goede sfeer te brengen en het publiek 
doet de rest. 
  

In de loop der jaren is er meer aandacht gekomen voor de aankleding van het 
toneel. Nieuwe coulissen en belichting zijn gekocht. Ook de grime is nu in 
eigen beheer. Een groot aantal dames volgde meerdere cursussen. In 
wisselende samenstelling zorgen zij ervoor, dat de spelers hun ‘toneeluiterlijk’ 
krijgen. De zo verkregen toneelvoorwaarden zijn goed. 
  

Dit alles heeft, na een aantal jaren drie avonden te hebben gespeeld, 
geresulteerd in vier uitvoeringen in twee weekenden. Voorwaar een perfect 
resultaat. 
  

Aangekomen bij de Wippert worden we welkom geheten door twee dames van 
het bestuur van de buurtvereniging. In de ‘grote zaal’ worden we voorzien van 
koffie/thee met cake, die we meenemen naar onze zitplaats. 
  

Wij zijn ruimschoots op tijd. Zoals gebruikelijk even bijkletsen met buurt- en 
dorpsgenoten. Het overbekende ritueel, dat wordt herhaald in de pauzes 
tussen de bedrijven. De kleine, knusse zaal is gevuld met gemengd publiek: 
jonge kinderen met ouders en/of grootouders, familieleden van de spelers en 
een groot aantal andere toneelliefhebbers. 
  

Wanneer het doek opengaat ontstaat een kluchtig toneelspel dat zich afspeelt 
in de wachtkamer van een regionaal ziekenhuis. De wachtkamer is voorzien 
van toegangen tot o.a. POLI, ZAAL en LIFT.  
 

De oude dokter Hogenbaum, die 
nogal vergeetachtig is, gaat met 
pensioen.  
 

Joop komt langs voor schoonmaak-
werkzaamheden, doch wordt door 
hem als z'n opvolger aangemerkt. 
Joop wil dit ontkennen, maar gaat 
graag mee in de bizarre situatie. 
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Hoofdzuster Joke en verpleegster Annie 
worden in de wachtruimte 
geconfronteerd met vreemde toestanden. 
Algemeen directeur Van Wal maakt 
veelvuldig gebruik van de lift. Hij 
inspecteert en controleert alvorens hij 
vertrekt naar zijn geliefde golfbaan. 
 

De nieuwe ‘arts’ ontvangt zijn cliënten in de wachtkamer.  
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Nella, een tergend langzame tante, loopt de 
deur plat met vele denkbeeldige kwaaltjes. 
  

Rebecca, een ‘lekker stuk’ 
wil, met al haar charmes, de 
nieuwe dokter aan de haak 
slaan. 
  
 

Terpstra, de echte nieuwe 
dokter, komt na een ongeval 
binnen en wordt als patiënt 
‘vakkundig’ ingepakt. 
  
 
 

Roel, een patiënt met een zeer, zere duim, 
doet in het ziekenhuis nog nadere 
onderzoeken. 

  

Patiënt Geeltjes heeft de 
instructies niet goed gelezen 
en werkt de pillen mét het 
glas naar binnen. 
  

 
 

De komische situaties volgen elkaar in snel tempo op. 
  

Drie bedrijven waarin met plezier en enthousiasme wordt geacteerd. 
Dit alles ondersteund door een aandachtig en meelevend publiek. 
Het applaus aan het eind van het derde bedrijf is meer dan verdiend! 
  

Na afloop is er gelegenheid om even door te praten met spelers, regisseur en 
souffleur. Onder het genot van een drankje worden de toneelwetens-
waardigheden nog even benoemd. Rond middernacht gaan we huiswaarts. 
  

Het mijmeren vooraf is overgegaan in het hardop zeggen, dat we weer hebben 
genoten van een Geweldige, Knusse, Beusebargse Toneelavond in de Wippert!! 
  

Gert van Evertjes 
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Ik geef de pen door aan... 
 
 Ik geef de pen door aan  
 Jannie ter Horst-Kettelarij (Jannie van Leern) 

en Mark ter Horst 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling? 
 Ik (Jannie) ben in 2009 getrouwd met Mark ter Horst. Wij hebben  

3 kinderen: Gijs (7 jaar), Emma (6 jaar) en Rens (3 jaar). 
 

 Waar en wanneer ben je geboren?  
 Jannie is geboren in de Beuseberg: Beusebergerweg 39 (toen nog nr. 29), in 

1977. Mark is geboren in Noordijk, in 1975. 
 

 Waar woon je nu? 
(Wederom) aan de Beuseberger-
weg. Nu in de bebouwde kom, op 
nummer 17. We hebben dit huis 
afgelopen december gekocht. 
Daarvoor hebben we een aantal 
maanden bij Voortman in het 
huurhuis gewoond. We wilden 
graag naar Holten (de Beusberg) 
verhuizen. Vooral omdat Jannie 
haar familie, vrienden en Holten 

miste en we beiden dichterbij ons werk wilden wonen. 
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Jannie werkt sinds 2001 bij scholengemeenschap de Waerdenborch en 

verzorgt daar onder andere biologielessen. Daarnaast is ze sinds 2 jaar  
ICT-auteur en eindredacteur biologie bij Noordhoff Uitgevers. Mark werkt 
als it’er bij Auping. Gijs en Emma gaan naar de Regenboog en Rens gaat 
naar peuterspeelzaal Dribbel. 

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden? 
 Ik (Jannie) loop graag hard en doe aan verschillende wedstrijden mee, zoals 

de Vivera-run, Diepe Hel-Holterbergloop en Brink tot Brinkloop. Ik ben gek 
op dieren. 

 Mark heeft jarenlang motorracen gedaan (NK’s en EK’s) en werkt nu graag 
aan en om het huis en hij knutselt een brommer in elkaar. 
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 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
 Heb ik niet. Ik kijk heel weinig TV.  
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 We zijn afgelopen jaar naar Giethoorn geweest, genieten van de mooie 

natuur en cultuur dichtbij huis. Komend jaar blijven we thuis, gaan van alles 
in en om huis aanpassen aan onze wensen en een paar weekjes bivakkeren 
in het ouderlijk huis van Jannie. 

 

 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Wij hebben een hond, een kat, een aquarium met vissen, een volière met 

vogels. Wij willen nog een klein dierenweitje naast het huis aanleggen, 
hierin komen onder andere onze kippen. Jannie’s ezels blijven bij haar 
ouders. 

 

 Waar ben je trots op?  
 Wij zijn trots op onze kinderen. Verder zou ik het zo niet weten.  
 

  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Jannie wil wel graag verschillende instrumenten leren bespelen, onder 

ander piano. Misschien als ze wat meer tijd heeft. 
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 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Vooral voor Jannie is de Beuseberg erg vertrouwd. Heerlijk met al dat bos. 

En er wonen fijne mensen. 
 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt? 
Sinds we hier wonen hebben de kinderen aan alle kinderactiviteiten 
meegedaan. Met zijn allen hebben we meegeholpen aan de 
carnavalswagen en deelgenomen aan de optocht. En, samen met mijn 
ouders, hebben we met ons gezin meegedaan aan de marathon poasvuur 
slepp’n. 

 

 
 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Ga zo door. Mede door de vele leuke activiteiten is er een grote 

saamhorigheid. Misschien de website iets actueler houden. 
 

 Welke activiteit mogen we niet missen? 
 Tradities in ere houden, met name het paasvuur!  
 Het lijkt mij een goed idee om als buurtvereniging mee te doen met de 

landelijke opschoondag. Er ligt hier in de Beuseberg behoorlijk veel 
zwerfafval aan de kant van de weg en in de bossen. Het zou goed zijn om 
dat eens met z’n allen op te ruimen. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers?  
 Bedankt voor het warme onthaal in de Beuseberg. Het is fijn om terug te 

zijn! 
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom?  
 Irma Groteboer en Rik Lohuis, onze lieve buren! ☺  
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Verkeerde hulp op de eerste hulp 
 
Op vrijdag 23 februari heb ik de toneeluitvoering van de buurtvereniging 
bezocht. Dit jaar speelde het stuk zich af bij het plaatselijke ziekenhuis.  
 

De directeur Van Wal (Wim van Coeverden) was 
vooral druk met golfen en sigaren roken, terwijl 
er best wat problemen waren in het ziekenhuis. 
Het was hartstikke vies in het ziekenhuis en de 
nieuwe schoonmaker was niet op komen dagen.  

Dokter Hogenbaum (Han Bruijn) kon niet 
wachten om met pensioen te gaan, maar moest 
eerst nog wachten op zijn vervanger. Vooral 
Rebecca Boom (Saskia Paalman) was erg 
benieuwd naar de nieuwe dokter. Of eigenlijk 
was ze vooral benieuwd naar zijn bankrekening.  

Ondertussen was er een vreemde, agressieve 
patiënt binnengebracht. Niemand kon wat met 
hem beginnen, ook de hoofdzuster Joke (Corrie 
Bark) en verpleegster Annie (Myrthe Schutte) 
niet.  
  

Gelukkig kwam de nieuwe ‘dokter’ snel. Joop 
Kleiduif (Marius Steunenberg) was door het 
uitzendbureau naar het ziekenhuis gestuurd om 
daar te gaan schoonmaken. Echter werd hij door 
een misverstand aangezien als de nieuwe dokter. 
Joop zag dit als een soort promotie en was hier 
maar wat blij mee! Hij ging meteen aan de slag. 

Onder andere patiënt Geel (Anton Klein 
Twennaar) en zijn ‘uitgangproblemen’ en Nella 
Duinoord (Lisette Stoevenbelt) met al haar 
kwaaltjes, hebben kennis mogen maken met de 
zeer creatieve behandelwijze van Joop. Het ging 
allemaal best aardig, vooral de zusters waren 

laaiend enthousiast over de nieuwe dokter.  
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Totdat er een patiënt met een zere duim 
binnenkwam, Roel Buikstra (Jeroen Baltes). 
Deze patiënt bleek ook een inspecteur te zijn en 
nu hij er toch was, kon hij meteen de boel 
inspecteren. Foute boel. 

Omdat de schoonmaker nog steeds niet was 
gearriveerd, moest de directeur Van Wal maar 
schoon gaan maken, iedereen was immers 
druk. Rebecca had Joop ondertussen alweer 
laten vallen en flirtte nu met Van Wal. Al snel 
bleek dat er een heleboel mis was in het 

ziekenhuis en met elkaar is geprobeerd om toch door de inspectie te 
komen. Onder andere de kattenbak en de fiets moesten uit de OK, want 
dit kon echt niet volgens de inspecteur.  

Joop kon niet langer meer voor zich houden 
dat hij geen dokter was en dat het ziekenhuis 
zonder dokter waarschijnlijk zou moeten 
sluiten. Net op tijd kwam de aap uit de mouw, 
de vreemde patiënt bleek de échte dokter te 
zijn! Dokter Terpstra (Henk Kolkman) was niet 
helemaal behandeld volgens het boekje, maar 
kon dit gelukkig nog navertellen. Met zijn hulp 
kon Joop Kleiduif zich door de onderzoeken 
heen bluffen en werd het ziekenhuis toch 
goedgekeurd door Roel Buikstra.  
 

 

 

Mede door de hulp van souffleur Henk Pekkeriet 
en regisseur Herman Ulfman is er weer een 
fantastisch stuk op de planken gezet. Ook een 
speciaal bedankje voor de dames van de grime, 
dit zag er ook mooi en professioneel uit. Het was 
weer een mooi en grappig stuk, met verrassende 

gebeurtenissen. Vooral de liftdeuren zullen ons nog lang bijblijven. 
 

Janneke Paalman  
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Voorjaarsfeest 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meeste vergaderingen en brainstormavonden zitten er alweer op voor 
de commissie van het voorjaarsfeest van de Beuseberg. Nog een aantal 
weken om de laatste dingen te regelen en te zorgen dat de puntjes op de i 
komen te staan en dan kan het feest beginnen. We hebben voor het 
weekend van  
15, 16, en 17 juni weer een leuk programma op de planken liggen en hopen 
dat iedereen er bij aanwezig kan zijn om er een topfeest van te maken. 
 

Het programma komt er als volgt uit te zien: 
 

Vrijdag 15 juni 
19:30 uur Revue-avond 
22:00 uur Disco met DJ 
 

Zaterdag 16 juni 
13:00 uur Beuseberg in beweging 
16:00 uur Roy en Ties 
20:30 uur Tent weer geopend Bar/café-avond met Happy Hour!! en 
spelletjes 
22:00 uur Optreden muziekband Free Willy 
 

Zondag 17 juni  
11:00 uur Brunch met conference en band Freeline Music 
14:00 uur Vogelschieten 
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De vrijdagavond is zoals gewoonlijk weer gereserveerd voor de revue en 
wordt dus net als voorgaande jaren een lachwekkende en gezellige avond. 
 

De zaterdagmiddag is dit jaar in samenwerking met Beuseberg in Beweging. 
Zij zorgen voor een gezellige en sportieve activiteitenmiddag voor jong en 
oud. Als iedereen zich dan weer lekker heeft opgefrist na deze sportieve 
middag gaat het feest vanaf 20.30 uur gewoon weer verder en is de tent 
geopend. Deze zal dan omgetoverd zijn tot bar/café en er wordt die avond 
opgetreden door muziekband Free Willy. Bij de café/bar-avond kunnen er 
spelletjes gespeeld worden, zoals darten, kaarten, bierpong, etc. en is er 
gezellige cafémuziek op de achtergrond. Onder het genot van een drankje 
en een spelletje begint de avond dus goed met je vrienden en buren. 
De grootste verandering van dit jaar is dat we de zondag er ook nog bij 
hebben om er een echt feestweekend van te maken. We starten die zondag 
met een brunch voor iedereen. Tijdens deze heerlijke brunch kunt u 
genieten van een conference van Broer Pekkeriet en Freeline Music. Het 
enige wat u moet doen is u vooraf opgeven voor de brunch. Dit kunt u doen 
bij een van de commissieleden vanaf 1 april t/m 1 juni 2018. Bij hen kunt u 
betalen  
(leden vanaf 6 jaar € 5,= p.p./niet-leden vanaf 6 jaar € 7,50 p.p.) en krijgt u 
een opgavebewijs dat u dan weer meeneemt naar de brunch. 
Marjan Stegeman: 06-15 19 19 65; Hanneke Nijenhuis: 06-13 65 06 20; 
Angelique Kolkman: 06-46 19 58 06 of Yvet Muller: 06-48 17 44 30.  
 

Aansluitend op de brunch is er dit jaar het vogelschieten vanaf 14.00 uur.  
Ook hiervoor kunt u zich van tevoren opgeven bij een van bovenstaande 
leden of op de dag zelf, maar vol is vol. De kosten voor deelname 
vogelschieten zijn € 10,= p.p.  
 

We hopen u hiermee alvast enthousiast te hebben gemaakt voor dit 
fantastische weekend en hopen dat u zich allemaal aanmeldt om niks van 
dit weekend te missen.  
 

Tot snel, 
De VJF-commissie 
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Een avondje lachen om verkeerde hulp 
 
De jaarlijkse toneelavonden, voor mij een reden om vanuit het ‘verre’ midden 
van het land, weer eens een avondje Wippert mee te pikken. Als oud-speler is 
dit vaste prik in mijn agenda. 
 

Genieten was het weer, en ik zal jullie vertellen waarom. In zo’n toneelboekje 
staan personages omschreven, de kunst is deze tot leven te brengen. Die kunst 
verstaat deze groep, en hoe!  
 

Het pak, accent, de uitstraling en de sigaar van directeur van 
Wal zorgen voor een lichte aversie tegen deze man, die hij 
overigens goed maakt op het moment dat hij met een 
gestippeld schortje staat te poetsen. Ook gniffelen we 
iedere keer dat hij de lift in verdwijnt.  
 

Het loopje, de goed geschminkte grijze haren en de verstrooidheid van dokter 
Hogenbaum geven ons direct het gevoel dat hij 5 jaar geleden al met pensioen 
had gemoeten.  
 

Hoofdzuster Joke is er zo een die we willen behouden, haar karakter net zo 
pittig als haar kapsel. Dé redder van het ziekenhuis. Patiënt maar ook IGZ-
Inspecteur Roel – met snor – willen we wél wegkijken, aangezien we vinden 
dat schoonmaker Joop Kleiduif, vandaag door dokter Hogenbaum omgedoopt 
tot dokter, het nog best aardig doet voor zijn 7 jaar lagere landbouwschool. 
Dat vindt ook verpleegster en operatieassistente Annie, die haar liefde voor 
Joop langzaam voelt groeien.  
 

Tussen de bedrijven door komt 
verleidster Rebecca Boom regelmatig 
langs, een rijke man aan de haak slaan is 
haar levenswerk! Zodra blijkt dat Joop 
niet de nieuwe dokter is en de directeur 
niet de schoonmaker, valt ze direct voor 
het rood-wit gestippelde schortje en 
verdwijnen ze samen de lift in... Dan 

hebben we nog dokter Terpstra, die ongelukkig ten prooi valt aan de kunsten 
van ‘dokter’ Joop. Van mummificeren tot een bloederige kaakoperatie, niets is 
Joop te gek. Met zijn boerenverstand behandelt Joop ook de altijd zieke Nella 
Duinoord, lijzig tot aan het bot – goede pruik ook – die zich éindelijk gehoord  
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voelt door een dokter. Goedgelovig als ze is volgt 
ze zijn advies (4 liter cola) uiteraard direct op, 
met een échte gezondheidsklacht als effect. 
Eindelijk een behandeling, weinig mensen 
worden zo gelukkig van het leegpompen van de 
maag. Als laatste patiënt Geeltjes, die de 
adviezen ‘met een glas water’ wel erg letterlijk 
opneemt, maar erg inventief is en lijmsnuivend 
de pijn aan zijn achterste weet te verzachten. 
Met zijn gezichtsuitdrukkingen weet hij het 
publiek weer te laten schaterlachen.  

 

Maar eind goed al goed: de dokter kan met pensioen, Joop mag bij Annie thuis 
ook schoonmaken, Rebecca geeft het geld van de directeur uit en Roel schrijft 
een positief rapport over het ziekenhuis! 
 

 
 

Voor herhaling vatbaar – en zo blijkt – op Koningsdag te zien in gebouw Irene! 
 

Rieneke Groteboer. 
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Roosjes voor de boake 
 
Zaterdag 3 maart 2018, het begin van (mogelijk) een nieuwe traditie in de 
Beuseberg. Met de dames uit de buurt, onder het genot van een hapje en een 
drankje, roosjes maken in de kantine bij Broer. En ook voor het roosjes maken 
geldt, jong en oud is van de partij!  
 

Wat in 2016 is begonnen als een 
ideetje vanuit de dames van de 
Brekyzerkeet is in drie jaar toch 
uitgegroeid tot een waar begrip. 
De vraag “Wanneer gaan we weer 
roosjes maken?” wordt steeds 
vaker, en door steeds meer dames, 
gesteld. Er wordt al niet eens meer 
gevraagd aan het bestuur of er dit 
jaar een logo van roosjes gemaakt 
mag worden, er worden gewoon 
servetten en ijzerdraad gehaald en 
de dames redden zich ermee.  
 
  
   

 

Vorig jaar kwam steeds vaker de opmerking voorbij, dat de ‘oudere dames’ 
van de Beuseberg ook graag willen helpen met het maken van roosjes. 
Vandaar dat er dit jaar een middag georganiseerd is om samen gezellig roosjes 
te maken. Over de locatie hoefden we niet lang na te denken, de kantine van 
Broers museum moest het worden. De dag ervoor boodschappen doen, want 
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zonder koffie, thee, borrels en wat lekkers is het ook maar een karige 
bedoeling. Voor ons, als organisatie, was het nog wel even spannend hoeveel 
dames hierop af zouden komen, maar al snel bleek dat de middag een groot 
succes zou worden. Met een gezelschap van om en nabij 50 vrouwen zijn er 
+/– 900 roosjes gemaakt. Wat ons betreft een hele prestatie en zeker voor 
herhaling vatbaar! 
 

   

Naar aanleiding van het 24 uur 
poasveur slepp’n is zelfs al 
meerdere keren het idee voor 24 
uur roosjes maken geopperd, dus 

wie weet over 10 jaar. Aan alle dames, nogmaals hartelijk bedankt voor jullie 
enthousiaste reacties en hulp op deze gezellige middag en alle andere 
middagen/avonden dat jullie hebben geholpen! 
 

Dedy Pekkeriet en Josette Bolink 
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De seniorenclub 
 
Woensdag 21 maart – Verpleeghuisarts Hans Hoekman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op deze frisse 
lentedag kwam  
Hans Hoekman ons 
iets vertellen over zijn 
werkzaamheden als 
verpleeghuisarts. 

 

In de meer dan dertig jaar die hij grotendeels doorbracht in het Verpleeghuis 
P.W. Janssen kwam hij heel veel ouderen tegen die daar waren opgenomen 
om te revalideren of mensen met dementie. 
 

Dementie is echt een ouderdomsziekte waar heel weinig tegen te doen is. Er 
zijn geen medicijnen voor en het ziektebeeld gaat steeds verder achteruit. De 
behandeling bestaat er dan ook voornamelijk uit de mensen een mens-
waardige verzorging te geven in samenwerking en overleg met de naasten. Zo 
proberen ze met o.a. fysiotherapie, ergotherapie en bezigheidstherapie de 
mensen zo lang mogelijk in beweging te houden. 
 

Samen met het hele verzorgingsteam is het dankbaar werk om deze mensen 
te begeleiden in deze laatste levensfase. 
 

De heer Hoekman gaf ons een duidelijk inzicht hoe deze, vooral oudere 
mensen, verzorgd worden. 
 

Na het bedankje hebben we nog gezellig nagepraat. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen 
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Vakantieavontuur Winter in Limburg 
 

– Familie Ensink –  
 

 
 
Eind oktober deed Radio Oost een oproep, dat zij gezinnen/stellen zochten, 
die het leuk zouden vinden om van 2 januari t/m 7 januari op vakantie te gaan 
in Limburg. Aangezien ons dit wel leuk leek, hebben wij ons opgegeven. 
Natuurlijk kregen we deze vakantie niet voor niets, hier moest wel voor 
gestreden worden. Eind oktober werden we door RTV Oost benaderd, dat we 
uit de 76 inzendingen welke ze ontvangen hadden uit de provincie Overijssel 
samen met twee andere gezinnen uit Overijssel mochten ‘strijden’ om deze 
vakantie. Ook werden er drie gezinnen uit Limburg uitgenodigd, die gingen 
‘strijden’ voor een vakantie in ons mooie Overijssel. Hiervoor werden we 
zaterdag 4 november uitgenodigd bij ‘de Scheg’. Die dag mochten we 
schaatsen, heerlijk lunchen, curlen en werden ons middels een speeddate 
vragen gesteld en sloten we deze gezellige dag af met een heerlijke barbecue. 
Daarna werd het spannend, want toen werden de prijswinnaars bekend 
gemaakt. En ja hoor, wij waren de gelukkigen. 
 

Een paar dagen voordat we weggingen kregen we te horen waar we ons de 
eerste dag, dinsdag 2 januari moesten melden. Van tevoren wisten we niet 
waar we deze week zouden overnachten en welke activiteiten ze voor ons in 
petto hadden. Dit kregen we allemaal vlak van tevoren te horen. Wat we wel 
wisten is, dat er de hele week overdag een cameraploeg meeging om ons 
avontuur te gaan filmen voor het programma Winter in Overijssel/Winter in 
Limburg.  



34 

 Dinsdag 2 januari 
De eerste dag van ons vakantieavontuur 
‘winter in Limburg’ was erg leuk, maar 
natuurlijk was het ook spannend wat we 
zouden gaan doen en waar wij onze 

nacht(en) zouden doorbrengen? Maar na een heerlijk kopje koffie onderweg, 
werden we verwelkomd bij L1 en van daaruit hebben we heerlijk geluncht bij 
de Biesenhof in Geleen. Natuurlijk mag in de winter het schaatsen niet 
ontbreken. Ja schaatsen hebben we wel gedaan maar alleen op noren. Op 
ijshockeyschaatsen was echter nieuw voor ons en vooral voor moeder 
Annemarie, het leek wel of ze opnieuw moest leren schaatsen.  

 

Na deze leuke middag werd 
eindelijk bekend gemaakt waar 
we in ieder geval deze nacht 
zouden doorbrengen. En... het 
zag er geweldig uit. We zaten op 
een hele mooie locatie genaamd 
‘Mooi Bemelen’, waar we het 
zeker wel zouden uithouden.  
 

 Woensdag 3 januari 
Na een stormachtige nacht 
kwamen we traag op gang. 

Tijdens ons ontbijt nam de spanning weer toe, wat zouden we nu weer gaan 
doen? Om 10 uur kwam de cameraploeg om ons van de spanning te verlossen. 
Vandaag stonden er twee leuke activiteiten op het programma. De ochtend 
stond in het teken van de kabelbaan en rodelbaan in Valkenburg. De 
rodelbaan was voor vader Harold en de kids gesneden koek, maar voor 

moeder Annemarie was het de 
eerste keer. Normaal is zij degene 
die de foto’s maakt en de tassen 
meesjouwt. Maar vandaag mocht 
zij dit dan toch ook proberen! 
En... we hebben allemaal 
genoten.  
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Daarna was het tijd voor een heerlijke lunch bij ‘Aan de Linde’. Daar hebben 
we een lunch in Limburgse stijl gehad. Dit was o.a. bloedworst, vergelijkbaar 
met onze balkenbrij. Na deze heerlijke lunch was het tijd voor de tweede 
activiteit. En... dit was hetgeen wat we erg graag wilden doen, nl. het fietsen in 
de grotten van Valkenburg. Dit was echt geweldig. Tevens werd ons hier het 

een en ander uitgelegd over het ontstaan 
van de grotten. Kortom weer ontzettend 
genoten.  
 

’s Avonds ontvingen we een appje van L1, 
waarin aangegeven stond dat we ons dag 3 
om half 10 moesten melden op het Onze 
Lieve Vrouwenplein, maar we mochten niet 
te vroeg maar ook zeker niet te laat daar 
aankomen.  

 

 Donderdag 4 januari 
Lang leve de navigatie!! Op onze Lieve Vrouwenplein werd ons meegedeeld 
wat we deze, toch wel regenachtige, dag konden verwachten. En... wat 
hadden ze weer leuke activiteiten voor ons bedacht. Als eerste gingen we naar 
de bisschopsmolen, waar ons eerst het een en ander verteld werd over de 
werking van de molen. Maar ook over de ‘platsen’ die speciaal voor 
topsporters worden gemaakt. Ook Tom Dumoulin komt hier wekelijks! Maar 
het leukste was toch wel de Limburgse vlaai, die we zelf mochten maken! 
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Nadat we verschillende soorten vlaai geproefd hadden, werd het tijd om de 
calorieën te verbranden, maar eerst gingen we naar de Onze Lieve 
Vrouwenkerk om een kaarsje te branden.  
 

Als tweede activiteit stond er een rondleiding onder begeleiding van een gids 
op het programma. Hierdoor kwamen we natuurlijk op de leukste en 
bijzondere plekjes van Maastricht. Wat een leuke stad en wat zijn de mensen 
er gastvrij. Omdat de regen maar niet ophield, hadden ze onze laatste 
activiteit maar binnen gepland. Hiervoor moesten we eerst nog wel een stukje 
(om)rijden. De laatste activiteit was het bezoek aan het Eyewitness. Dit is het 
oorlogsmuseum in Beek. Dit was zeer leerzaam en indrukwekkend. Hier 
stonden we zeker ook in onze vakantie even stil bij het feit dat vrijheid niet 
vanzelfsprekend is. Als afsluiter van deze dag zijn we (zonder camera) naar de 
pizzeria in Maastricht geweest.  
 

 Vrijdag 6 januari 
We moesten ons om 9.20 uur bij de 
receptie van ‘Mooi Bemelen’ melden met 
onze koffers, want deze dag zouden we 
weer naar een andere plek verhuizen. 
Daar kregen we onze activiteiten van deze 
dag weer te horen. De eerste activiteit zou 
plaatsvinden in Gulpen bij Rocca. Hier zijn 
we gaan sportklimmen. Voor Joost en 
moeder Annemarie wel even slikken, wij 
zoeken het niet zo graag hogerop. Maar 
goed we laten ons niet kennen en zijn ook 
deze activiteit weer met zijn allen 
aangegaan. En verbazingwekkend ging dit 
met Joost hartstikke goed. En ja... toen 
was moeder Annemarie toch echt aan de 
beurt. Verstand op nul en maar snel gaan. 
Maar ja... ondanks alle goede 
aanwijzingen maakte zij helaas toch de 

verkeerde keuze om naar beneden te kijken en dan gaat toch echt het zweet 
in de handen staan. Dus... haar angst voor hoogtes is zij helaas niet te boven! 
De rest van de familie deed het hartstikke goed.  
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Om 12 uur hebben we weer heerlijk geluncht 
in Vaals, waarna we het Drielandenpunt 
hebben bezocht. Nadat we dit punt eindelijk 
hadden gevonden, had Harold als verrassing 
een quiz voor ons gemaakt. Voor de derde en 
laatste activiteit zijn we in Kerkrade gaan laser 
gamen. Dit is natuurlijk een activiteit, die de 
kinderen op hun lijstje hadden staan, maar 
vader Harold en moeder Annemarie hebben 
ook ontzettend genoten. Als laatste hebben 
we voor het voetbalstadion van Roda JC het 
Twentelied gezongen. Daarna werd het toch 
echt tijd om naar onze nieuwe accommodatie 
te gaan. Spannend... maar het is Landal 
GreenParks in Vaals geworden. Opnieuw een 
leuke accommodatie…  

 

 Zaterdag 6 januari 
Vandaag een lange maar gezellige dag gehad. Na een heerlijk ontbijt kregen 
we onze activiteiten voor vandaag te horen! Voor onze eerste activiteit van 
vandaag moesten we naar Hoensbroek waar we een Middeleeuws Kasteel 
hebben bezocht. Daar stonden ons 
een aantal verrassingen te wachten. 
Zo mochten we deze ochtend in 
middeleeuwse stijl rondlopen, erg 
leuk en vooral ook interessant. Na de 
heerlijke lunch, die we daar ook 
genuttigd hebben, was het tijd voor 
onze tweede activiteit, een sportieve 
activiteit en dat was... skiën in 
Landgraaf. Hier werden ons de 
beginselen bijgebracht. En wat was 
dit leuk! Als laatste moesten we een 
gerecht voorbereiden in ons huisje. 
Wat hebben we hier ook weer een 
lol gehad. Voor wie de uitzendingen 
heeft gezien, weet dat vader Harold 
zijn zangkunsten heeft getoond.  
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 Zondag 7 januari 
Onze allerlaatste dag in het oh zo mooie Limburg. Deze ochtend moesten we 
er vroeg uit, om de spullen bij elkaar te pakken. Helaas konden we onze auto 
niet vroeg ophalen, dus was het nog spannend of we op tijd op onze 
afgesproken plek in Kerkrade zouden zijn of dat het toch een ‘Limburgs 
kwartiertje’ zou worden. Wij als Overijsselaars wilden het ‘Limburgs 
kwartiertje’ niet meemaken, dus werd het een race tegen de klok en ja hoor 
op twee minuten na waren we op tijd. Maar ja... daar stonden we dan midden 
in een woonwijk. Zouden we aanbellen op de vroege ochtend of toch maar 
even appen dat we er waren, want de cameraploeg was nog niet op de 
parkeerplaats. We kozen toch maar voor het laatste, want om mensen wakker 
te maken ligt ook niet in onze aard. Hmm, het adres bleek toch niet goed te 
zijn, dit stond namelijk ook niet goed op de site... Maar de plek waar we heen 
moesten, was ook niet de plek waar wij onze activiteiten hadden. Op deze plek 
kregen we wel voor de laatste keer te horen, waar we de dag zouden 
doorbrengen.  
 

De ochtendactiviteit vond plaats in het Continium (https://www.continium.nl) 
in Kerkrade. Het enige wat ons werd verteld, was dat we naar een museum 
zouden gaan. We lieten ons verrassen. En wat was het een leuk museum. Het 
is wel vergelijkbaar met Nemo, maar dan kleinschaliger. Hier hebben we  
's middags ook onze lunch genuttigd. Daarna werd het tijd voor een 
rondleiding Street-Art door de stad Heerlen. Hier werd ons het een en ander 
uitgelegd over de legale en illegale muurschilderingen. Erg interessant en voor 
het eerst was het niet nat maar koud in Limburg. Voordat we afscheid namen 
hebben we eerst met het team van L1 nog een kopje koffie gedronken. En 
toen was toch echt het moment daar om afscheid te nemen. Al met al hebben 
we ontzettend genoten!  
 

De uitzendingen zijn inmiddels 
al geweest op RTV Oost. 
Gemist? Maar toch 
nieuwsgierig geworden? De 
uitzendingen zijn nog terug te 
kijken op RTV Oost, Uitzending 
gemist, 19 t/m 25 februari. 
  

https://www.continium.nl/
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Paasvuur 
 
Herinnert u zich het nog? Het is zo’n datum waarvan bijna iedereen nog weet 
waar hij of zij was: 16 december 2017. Nou zie ik sommige mensen al denken... 
16 december? Hè, dat weet ik niet meer... nou ik kan u vertellen, onze 
boakebouwers weten dat nog als de dag van gister. Het was namelijk een 
zonovergoten zaterdag toen we voor het eerst hout gingen halen voor ONZE 
boake. Tsja, onze boake: daar kom ik later op terug. Op het moment van 
schrijven zitten we alweer in de laatste dagen van maart. De 24-uurs marathon 
hebben we achter de rug en we maken ons op voor HET weekend van het jaar. 

Namelijk het paasweekend. 
Het paasweekend waar alle 
emoties bijeenkomen in 
Toontje en het gevoel van 
voldoening als de boake 
zondag 1ste paasdag om 
21.00 uur in de fik mag 
gaan.   

 

Voor diegene die internet en ook Facebook hebben, jullie hebben het hele jaar 
kunnen genieten van onze updates over het hout halen. Zo niet, dan ga ik je 
nu een klein beetje op de hoogte brengen van wat we gedaan hebben: 
Normaal beginnen we altijd de eerste zaterdag van januari met hout halen, 
maar in verband met de marathon leek het ons toch verstandiger om iets 
eerder te beginnen. Daarom begonnen we 16 december met hout halen. 
De eerste week gingen we naar de Borkeld. We hebben daar twee mooie 
vrachten weggehaald. Een prima begin voor het boakebouwseizoen! 
De week erop konden we naar de Kroepinsweg, het bos van Menum. Vele 

woeste vrachten hebben 
we daar weg kunnen halen. 
Dat kwam mede doordat 
we wekelijks weer vele 
jonge bouwers met ons 
mee hadden. Iets waar we 
in onze buurtschap zeer 
trots op mogen zijn! Na een 
aantal weken zijn we naar 
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de Holterberg gegaan. Hier hebben we groen en normale takken uit het bos 
kunnen toveren.  
 

Op de nieuwjaarsreceptie werd bekend gemaakt dat 
we weer een 24-uurs marathon gingen organiseren. 
Dit werd positief ontvangen door iedereen. We 
hadden meteen maar een aantal aanmeldformulieren 
mee gebracht en die werden direct ingevuld! Zo 
hadden we direct al een positief gevoel.  

 

In overleg met de seniorencommissie is besloten om dit jaar met alle dames 
van de buurt roosjes te maken. Jong en oud was uitgenodigd bij ‘Broer, een 
leven lang boer’ in de kantine. De opkomst was groot! Maar liefst 50 dames 
hadden deze gezellige middag vrij gepland om roosjes te maken! Zeker een 
beginnende traditie die we in ere moeten houden. Heerlijk dat iedereen zich 
verbonden kan voelen met het paasvuur.  
 

 
 

Vanaf 19 maart zijn we begonnen we met opbouwen. De steigerploeg had de 
zaterdag ervoor in de snijdende wind de eerste steiger al bouwklaar gemaakt 
zodat we meteen konden beginnen met pakken.  
 

Dit jaar is er ook een nieuwe prijs: De ‘tak veur tak’ bokaal. Deze bokaal is erbij 
gehaald om alle buurtschappen te stimuleren om meer met de hand te 
pakken. Dit omdat we jammer genoeg toch steeds meer zien dat iedereen 
kans wil maken op de ‘kraanbokaal’. De zaterdag voordat we begonnen te 
pakken is de jury langs geweest om te meten hoe hoog onze boake was. Deze 
was na de meting 5.48 meter hoog. 
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De rest van de week stond in het teken van het stapelen en voorbereidingen 
treffen voor de marathon. Vele mensen hebben hieraan meegeholpen. En 
toen was het zover: 23 maart. Om 18.00 uur kwam Anton klein Twenhaar 
samen met Willian Beldman het startsein geven. Na een motiverend woordje 
was het aan deze twee heren de taak om op de grote rode knop te drukken. 
Eenmaal gedrukt ging de tijdklok lopen en stonden de dames van XXL en de 
heren van de BAF en de kealtjes al klaar om de takken naar boven te werken. 
24 uur lang werd er keihard gewerkt, gezwoegd, gezweet, gelachen en 
genoten. Elke 3 uur kwam er een andere ploeg. Deze groepen werden allemaal 

aangestuurd door de plasbazen. Deze plasbazen zijn na 
jaren gestudeerd te hebben, uitgekozen om de 
manschappen te leiden. Een taak die niet gemakkelijk is, 
maar het is allemaal goed gekomen. Na 24 uur gaf 
burgemeester Arco Hofland klokslag 18.00 uur het 
eindsein. Een knalhard schot uit de carbidbus en een 
mooie slingerconfetti waren het einde van de  
24 uur poasveur slepp’n. 

 

Na de tijd kwam Math Willems foto’s maken. En uiteindelijk ook een 
groepsfoto. Een mooie groepsfoto met meer dan 180 man/vrouw en kinder.  
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Nadat de groepsfoto was gemaakt gingen we met z’n allen de tent in. Waar 
om 19.00 uur een heuse zanger zou optreden. Toen de zanger begonnen was 
ging het dak er bijna af! WAT EEN FEEST! Iedereen zong, danste en lalde mee! 
Een goed feest na een mooie prestatie! Onder het genot van heerlijke drankjes 
werd het behoorlijk laat en kon iedereen tevreden naar huis!  
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Uiteindelijk hebben zich bijna 180 
mannen, vrouwen en kinderen 
opgegeven. De meeste als 
poasveurlepper en een klein aantal 
als de cateringmedewerker. Er werd 
24 uur non-stop gebouwd. Als een 
groep klaar was kreeg iedereen die 
meegeholpen had een gehaktbal die 
door de Poppe gesponsord was. En 
als zoveel personen mee hebben 
geholpen kunnen we gerust zeggen 
dat het onze boake is.  
 

Elke jaar zien we nieuwe jonge en 
oude aanwas die ons helpt. En dat 
vinden wij mooi. Dan hebben wij 
ook elk jaar weer schik dat we dit 
mogen organiseren.  
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Wij willen iedereen die zich heeft ingezet op zijn of haar manier ontzettend 
bedanken. Ook al onze (stille) sponsoren bedankt. Hopelijk zien we jullie 
volgend jaar weer terug! BEDANKT! 
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De prijsuitreiking 
 

 

Volgens traditie met de trekker langs de paasvuren 
 

Buurtschap Dijkerhoek heeft net als 
vorig jaar en dat jaar daarvoor de 
titelstrijd voor het grootste 
paasvuur gewonnen. Dat bleek bij 
de jurykeuring. Vorig jaar won de 
Beuseberg nog de schoonheidsprijs, 
dit jaar haalde Holterbroek na acht 
jaar eindelijk weer de schoonheids-
prijs binnen. De Beuseberg mocht 
de ‘tak-veur-tak bokaal’ mee naar 

huis nemen, een prijs die voor het eerst is uitgereikt. Met deze nieuwe 
onderscheiding wordt vooral het traditionele handmatig bouwen beloond.  
 

Grootste paasvuur 
1. Dijkerhoek hoogte: 20,21 meter 
2. Espelo hoogte: 18,03 meter 
3. Beuseberg hoogte: 13,26 meter 
4. Holterbroek hoogte: 11,08 meter 
 

Schoonheidsprijs  Ontvangstprijs  Tak veur Tak prijs 
Holterbroek  Holterbroek  Beuseberg  
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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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