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Van de redactie 
 
Oké! Alwéér 3 maanden voorbij. Het lijkt wel of de periodes tussen de 
verschijningsdata van ons buurtblad steeds korter worden. Dat is natuurlijk 
niet zo, maar de tijd vliegt. Want er is weer heel veel gebeurd in onze buurt. 
En dan gaat de tijd sneller, zegt men.  
 

Pasen was de laatste activiteit in het vorige nummer. Inmiddels hebben we 
ook Pinksteren gehad met prachtig weer en een mooie fietstocht. We hebben 
een seniorenmiddag gehad, een kinderspeelavond en een super gaaf feest van 
Kroepin.  
 

Maar het aller-
mooiste was 
toch wel ons 
voorjaarsfeest, 
met heel erg 
mooi weer. En 
dit jaar vanaf 
een nieuwe 
locatie, bij de 
Flöter. En een 
nieuwe opzet. 

En het was in één woord een geweldig mooi feest. De gezamenlijke brunch 
(nieuw – nieuw – nieuw) op zondagmorgen was een daverend succes. Heel 
goed verzorgd met geweldige muziek ook. Wat een gezelligheid!  
 

Ook ging de AOW weer eens op pad. Niet één keer, maar zelfs twee keer. Tied 
genog bliekbaar. Eerst met Hemelvaart naar Polen mét de dames en een keer 
met de trekkers zónder dames.  
 

Ook maken we in dit blad nog kennis met Irma, Rik en Elle. Die kenden we al 
wel, of toch niet? We lezen er meer over. 
 

Voorlopig is het even rustig. Nog een avondje vissen op 13 juli en dan is het 
toch echt tijd voor vakantie. Wij gaan er even tussenuit en wensen alle 
Beusebergers een fijne zomer. Rust even lekker uit en geniet van het – hopelijk 
– mooie weer en onze mooie Beuseberg.  
 

Jo & Jo  
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Van de bestuurstafel 
 
De activiteiten volgen elkaar ook in het 2e kwartaal van het jaar weer in snel 
tempo op. Werd er in de vorige ‘van de bestuurstafel’ nog uitgekeken naar het 
paasvuur, nu ligt dit al weer enige tijd achter ons. In het vorige Beuseberger 
Nieuwsblad is hiervan uitgebreid verslag gedaan.  
 

Op Koningsdag (27 april) hebben de toneelspelers het komische stuk 
‘Verkeerde hulp op de eerste hulp’ opgevoerd in Zaal Irene. Er was een goede 
opkomst, spel ging goed en goede reacties. 
 

De fietstocht op 2e pinksterdag was zonovergoten, een mooie route was er 
uitgezet door de organisatie, en ook de afterparty was gezellig. Dank aan de 
organisatoren (en deelnemers). 
 

Ook was daar op 25 mei de Algemene verordening gegevensbescherming 
verwerking (AVG, nieuwe privacywetgeving Europese Unie) die in werking 
trad. Nee, geen activiteit van onze buurtvereniging, maar wel een wetgeving 
met gevolgen voor de buurtvereniging. Onder anderen voor wat betreft de 
ledenlijst en publiceren van foto’s heeft dit gevolgen. Binnen het bestuur 
wordt er gewerkt aan een juiste invulling om aan de AVG te voldoen. Nader 
bericht volgt hierover.  
 

Ook dit jaar hebben we weer deelgenomen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne, op 30 mei is de 
uitslag bekend gemaakt, de opbrengst was  
€ 634,04. Een heel mooi bedrag, allen dank voor 
de stem op de Buurtvereniging. 

 

De kinderspelavond was op 2 juni... Bijna 30 kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
genoten van een gezellige avond. Ze hadden het zwembad Twenhaarsveld 
voor zichzelf, waar ze konden zwemmen en lasergamen. Er was nauwelijks tijd 
om een patatje te eten… 
  

5 juni was een spannende avond voor de biljarters, de finale werd gespeeld, 
met als onbetwiste winnaar: J.W. Paalman. Van harte gefeliciteerd namens het 
bestuur.  
 

Op moment van schrijven van dit stukje staan we aan de vooravond van het 
voorjaarsfeest, dit jaar op de nieuwe locatie. De weersverwachtingen zijn 
positief. Als u dit stukje leest is het voorjaarsfeest alweer achter de rug, het 
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verslag ervan vindt u verderop in het boekje. Ik wens iedereen een fijne 
vakantie toe en hopelijk tot ziens bij een van de activiteiten! Hartelijke groet, 
namens het bestuur, 
 

Ap Hofenk 
 
 

De seniorenclub  
 
Woensdag 18 april –  
Wil en Mien uit Boerhaar en Broekland 
 

Op deze laatste bijeenkomst van dit 
seizoen waren Wil en Mien uit 
Boerhaar en Broekland de gasten. Ze 
kwamen met vermakelijke gedichten, 
verhalen en meezingers. Bij elk 
optreden was er een verkleedpartij en 
dat gebeurde in de buitenlucht. Dat 
kon prima, omdat het stralend weer 
was. We hebben erg genoten van hun 
hilarische uitrusting en mooie 
verhalen. Zo had ze een droom dat ze 
de koningin was. In het begin was dat 
leuk, maar het verveelde snel. Ze 
kookte liever weer zelf. 
 

Gerda bedankte de beide dames voor hun bijdrage aan deze gezellige middag. 
 

Hierna namen we afscheid van Janna 
Groteboer die, na 8 jaar bestuurslid 
te zijn geweest, een bloemetje 
kreeg. Ze wordt opgevolgd door 
Jannie Rietberg, die als nieuw 
bestuurslid de plaats van Janna zal 
innemen. Hierna werd nog even 
gezellig nagepraat.  
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12,5-jarig jubileumfeest Kroepin 
 

Op zaterdag 14 april werd 
het jubileum van de 
coverband Kroepin aan de 
Beusebergse zandweg 
gevierd met een prachtig 
tentfeest.  
 

Daar waar het allemaal in 
2005 op de zolder van de 
schuur aan de Kroepins-
weg begon, vierde de 
band op 14 april feest. 
Intussen zijn de 
bandleden uitgegroeid 
van een stel enthousiaste 

jonge tieners tot een professionele coverband die zich onderscheidt met een 
spetterend mashup-repertoire. De 6- koppige band (Ylse, Ruben, Jordi, Boaz, 
Rutger en Jorn) brengt een uitgebreide muzikale line up ten gehore. Van 
Hollandse meedeiners tot harde rocknummers en alles wat de hedendaagse 
muziekliefhebber waardeert, speelt deze band. Kroepin trekt door het hele 
land om feesttenten, discotheken en kermissen op de kop te zetten.  
 

In het najaar van 2015 speelde Kroepin in de feestweide al de sterren van de 
hemel. Toen vierden zij samen met zo’n 700 fans in een kolkende tent hun  
10-jarige jubileum. De formule was toen al even simpel als succesvol; een 
feesttent, een flinke bar, een DJ en een super enthousiaste band. 
 

De 2018-editie begon met een vrolijke noot op het buitenterrein. 
TisMaWajWentBand, een modern dweilorkest uit Zenderen, zorgde voor een 
relaxed en vrolijk festivalsfeertje bij binnenkomst. Het weer was aangenaam, 
maar rond de klok van half 10 gaf het volk toch de voorkeur aan de warme 
tent. Daar stond Feest-DJ Remco uit Vaassen dansbare deuntjes te draaien en 
een aantal leden van de Hoolter Korhanen tapten een perfect pilsje. De ouders 
van de bandleden hadden ook belangrijke taken. Zo werden de munten 
gehaald bij de ‘Munten Mama’s’ en stonden de vaders bij de entree als 
‘Sfeerbeheer’ en hielpen de bewaking. 
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De tent stond goed vol toen de jubilerende band aftrapte met de 1,5 uur 
durende show. ‘Kroepin is back’, gevolgd door een confettischot, schalde door 
de tent. De band had extra uitgepakt met vuurvonken, CO2-kanonnen en kilo’s 
confetti. Het nieuwe repertoire werd voor het eerst op Holtense bodem 
gepresenteerd. Onder de 1000 bezoekers waren er veel vrienden en 
bekenden, die luidkeels meezongen en de handen in de lucht staken als er  
om gevraagd werd.  
 

 
 

Na de buiging maakte de band plaats voor het feestelijke optreden van  
Ronnie Ruysdael. De ex-zanger van de Sjonnies had veel interactie met het 
publiek. Hij nodigde twee vrijwilligers uit voor een verkleed- en zangpartij’tje. 
De koning van de polonaise had de sfeer er goed in, waardoor er achter de bar 
hier en daar wat bijgesprongen moest worden. 
 

‘Alles is prima verlopen, we hebben veel positieve reacties gehad. Nooit 
gedacht dat er echt 1000 mensen naar ons verjaardagfeestje zouden komen!’, 
aldus de band zelf. Twee dagen later was bijna als alles verdwenen. ‘Wij 
danken de buurt en de buurtvereniging voor de positieve medewerking. We 
hebben veel spullen van de buurtvereniging kunnen lenen en veel buren 
hebben zelf ook mee gefeest. Speciale dank richting familie Schutte voor het 
gebruik mogen maken van de grond. Super!’ 
 

De band kijkt terug op een geweldig jubileumfeest!  
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AOW in Glossy Naober 
 
Vorig jaar juli hebben we als AOW-PK onze eerste toertocht verreden. 
Blijkbaar is dat in de regio niet onopgemerkt gebleven, want even later kwam 
het verzoek van ‘Naober’ of ze een artikel in hun glossy aan ons en onze 
toertocht mochten wijden. Na rijp beraad hebben we toestemming verleend. 
 

De Naober is een regionaal glossy magazine en staat boordevol mooie 
menselijke verhalen over het leven in het buitengebied, natuur en landschap 
en streekproducten. Het aandachtsgebied is Gelderland, Overijssel en 
Drenthe.  
 

Op zondag 22 april 2018 verscheen het oude ijzer al op tijd bij de kantine van 
Broer. Uiteraard stond de koffie al bijna klaar. We maakten kennis met de 
fotografe Ingrid Sweers en redactrice Henny Wibbelink. We hadden een korte 
rit door de Beuseberg in gedachten langs enkele fotogenieke plekken. Er 
moest iets te fotograferen zijn én te schrijven zijn.  
 

 

Bij het monumentje bij de familie Kolkman aan de Fliermatenweg hielden we 
even stil. Voor de dames van Naober een gelegenheid voor het maken van een 
praatje en een plaatje. De volgende stop bij de familie Struik aan de 
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Aalpolsweg. Dan via de Korenweg, over de enk, naar de stenen bank. Hier was 
het tijd voor onze lunch, bestaande uit onder andere een broodje gebakken ei. 
Ook was dit een goed moment voor de diepte-interviews.  
 

Mede geholpen door het fraaie 
voorjaarsweer kon Ingrid mooie foto’s 
maken. De vergelijking met het maken 
van trouwfoto’s was snel gemaakt. Een 
beetje naar voren en dan weer een 
beetje naar achteren. Vervolgens tuften 
we naar de Schipbeekwal, een prima 
(foto)locatie. We waren er maar druk, 
druk mee.  
 

 
Na een afsluitende borrel namen we afscheid van de 
dames. Zij hadden hun huiswerk te doen en wij moesten 
nog 2 maanden wachten totdat het resultaat in de bus én 
in de winkel lag. Al zeggen we het zelf: “Het resultaat mag 
er wezen”. We verwijzen u graag naar de zomereditie 2018 
van Naober, 12e jaargang no. 3.   
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Fietstocht 2e pinksterdag 
 
Dit jaar was aan ons de eer om de fietstocht te organiseren. Dit deden wij 
samen met Rikus en Jolande Klein Teeselink. We begonnen rond een uur of 
één bij de rotonde (Bike Totaal). Het was daar al een en al gezelligheid.  
 

 
 

Het beloofde een zonnige geslaagde fietstocht te worden. Toen rond kwart 
voor twee de laatste deelnemers vertrokken en we meer dan 60 personen op 
de lijst hadden, waren de eersten al bij de koffiestop op de Borkeld. Daar kreeg 
iedereen een lekker kopje koffie met een plak cake. Daarna was het tijd om 
door te fietsen, de fietstocht ging verder richting de Friezenberg. Diegene die 
de route goed volgden kwamen via een mooi pad waar de koeien met je mee 
liepen. 
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Het bleek echter dat niet iedereen dezelfde routebeschrijving had, want bij de 
tweede stop kwamen ze van alle kanten. Maar gelukkig, met het dorstige weer 
konden ze allemaal de Beuseberger vlag ten teken van een versnapering wél 
vinden. Even uitrusten onder de boom waar het goed toeven was. Daarna 
verder richting de Holterweg en langs de Domelaar. Eenmaal de klim bij de 
parallelweg genomen was je al bijna bij de eindbestemming, lekker buiten in 
schaduw van de loods bij Rikus en Jolande. Hier werden de uitgedeelde 
quizvragen ingevuld en fanatiek naar de uitgebeelde spreekwoorden gezocht.   
 

Er waren vier prijzen te verdelen. De prijs 
voor de meest gevonden spreekwoorden 
ging naar de familie Ensink. De eerste 
prijs werd gewonnen door familie Nijland 
uit Dijkerhoek, de tweede prijs door  
Ab en Wil Paalman en de derde prijs door 
Wim Jansen. 

 

Voor volgend jaar boden Mannes en Angelique Kruithof zich aan om te helpen 
met het uitzetten van de fietstocht. Hopelijk heeft iedereen genoten en kan de 
buurtvereniging volgend jaar weer rekenen op zo’n mooie opkomst. 
 

Groetjes Sanne 
 
 

Ik geef de pen door aan… 
 
 Wil je jezelf voorstellen? 
 Wij zijn Rik Lohuis, Irma Groteboer en Elle Lohuis. 
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 Hoe is je gezinssamenstelling? 
 Wij wonen met z'n drieën, hoewel we huisdieren erg leuk vinden, hebben 

we ze niet. We vinden namelijk dat je dieren ook genoeg aandacht moet 
kunnen geven.  

 

 Waar en wanneer ben je geboren? 
 Rik op 19 oktober 1985 in Anerveen (gemeente Hardenberg), Irma op 7 juli 

1986 te Holten en Elle op 12 februari 2018 te Holten. 
 

 Waar woon je nu?  
 Aan de Beusebergerweg nr. 32 te Holten, volgens 

sommigen bekend als ‘Het Lukensveeld’. 
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden?  
 Rik is mede-eigenaar van het bedrijf Raveco, 

Raveco verzorgt veiligheid rondom 
spoorwerkzaamheden. Irma is lerares op de Prins 
Hendrikschool in Lochem, ze geeft les aan groep 3 
en groep 1 en 2. Elle is een lekkere dreumes die de wereld verkent op haar 
eigen manier.  

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden? 
 Rik heeft een eigen trekker en vindt het leuk om deze op te knappen, 

daarnaast doet hij mee aan trekkertrekwedstrijden.  Irma zwemt graag en 
speelt waterpolo. Elle houdt van veel dingen, de wereld is een grote 
ontdekkingsplek op dit moment. 

 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s?   
 We kijken niet veel tv, maar ‘Flikken Maastricht’ en ‘Boer zoekt vrouw’ zijn 

wel programma's die we volgen. 
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Belgisch Limburg, een aanrader, niet ver weg, maar wel een totaal andere 

omgeving. Vooral het Mijnmuseum in Beringen is leuk om te bezoeken (ook 
voor kinderen).  We hebben geluk dat we tegenwoordig niet meer in de 
mijnbouw hoeven te werken.   

 Onze eerste vakantie met Elle hebben we ervoor gekozen niet te ver weg te 
gaan. Komend jaar gaan we naar de Franse Alpen, we verheugen ons er 
enorm op.  
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 Heb je (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 
 Helaas geen huisdieren, rondom ons huis zijn wel genoeg konijnen, maar of 

we daar altijd zo blij mee zijn...  
 

 Waar ben je trots op? 
 Op de plek waar we wonen en op onze ouders, ze hebben ons goed 

afgeleverd.  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen 
 Rik zou graag een eigen sporttrekker willen hebben voor de trekkertrek.  
 Irma zou graag een duosprong maken. Van Elle weten we het nog niet. 
 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 Dat we zonder een echte buurtkern toch een hechte groep zijn. We krijgen 

met elkaar mooie dingen voor elkaar. Daar zijn vele vrijwilligers wekelijks 
druk mee. Hulde voor een ieder die zich inzet en meedoet met de 
verschillende activiteiten.  

 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
 Zeker, Irma met meerdere dingen, van toneel tot revue tot playbackshow 

en momenteel het grimeren. Rik zorgt ervoor dat Irma weg kan en is dan 
vaak thuis. Hij helpt ook bij het paasvuur. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Lastige vraag, ik zou het zo niet weten.  
 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 Ik vind de toneelavonden altijd leuk, verder laat de buurt zich tijdens de 

carnavalsoptocht ook van een mooie kant zien. Leuk dat het nu een 
activiteit is waar jong en oud aan mee kan doen.  

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers? 
 Geniet van onze mooie buurt, we hebben geluk hier te mogen wonen.  
 

 Aan wie wil je ‘de pen’ doorgeven en waarom?  
 Gerrit en Evelien Hulsman, omdat we het leuk zouden vinden dat de buurt 

hen beter leert kennen.  
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Kinderspeelavond 
 
Op zaterdagavond 2 juni gingen de deuren van het zwembad Twenhaarsveld 
dicht. Alle bezoekers moesten eruit! Maar... de jongens en meiden van de 
Beuseberg (als je tenminste 8 jaar was en niet ouder dan 12 jaar) mochten 
blijven. Het hele zwembad voor hen alleen! Dat was al ‘chill’ volgens 
sommigen. Bijna 30 kids werden ontvangen met een glaasje water en een 
wortel en kregen te horen dat ze vrij mochten zwemmen.  
 

  
 

Een groot gejuich steeg op en na het omkleden werd er een uur lang 
gezwommen. Daarna kregen ze uitleg over de volgende activiteit; lasergamen!  
 

De entree en kleed-
ruimtes bleken goede 
verstopplekken te 
hebben en in groepen 
werd er flink geschoten 
en gemoord. Vrede-
lievende kinderen daar in 
de Beuseberg. Om 
21.00 uur werd er een 
vette hap (eeh, bloem-
kool met aardappels) 
gegeten, maar de meeste 
kinderen gunden zich 
hier geen tijd voor…  
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Het laatste uurtje werd vrij ingevuld. Sommige kinderen zwommen totdat de 
ouders kwamen, sommigen hebben nog met de laserpistolen geschoten en 
sommigen speelden verstoppertje of speelden in het speeltuintje op het 
zwembad. Veel tevreden gezichten van kinderen, die voorzien van schone 
oren en nagels door de ouders werden meegenomen. 
  

Een speciaal dankwoord aan 
Herman ter Harmsel. Hij 
kwam op een vrije avond 
terug om dit voor de 
buurtvereniging te regelen. 
Muziek via de luidsprekers, de 
opblaasbanden in het water 
en het springkussen 
opgeblazen. Top! 
 

 

 
 

Agnes van Wieringen  
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Biljarten 
 
 

In het aprilnummer van 2002 stond een 
oproep van Jan Remmelt Schoemaker 
voor een maandelijkse biljartavond.  

 

Nu – 16 jaar later – wordt er nog steeds 1 keer per maand gebiljart door een 
select groepje Beuseberger heren die wel weten hoe ze met een keu om 
moeten gaan. Het biljarten vindt tegenwoordig plaats op de eerste dinsdag 
van de maanden september tot en met juni en de locatie is de kantine van de 
‘Sporthal’ waar de heren van een natje en droogje voorzien worden door  
Bjorn Rustebiel. 
 

Dinsdag 5 juni jl. was de afsluiting van het seizoen 
2017/2018. Voor de ingewijden was het niet erg 
spannend wie dit jaar kampioen zou worden; de 
gedoodverfde winnaar was al op de voorlaatste 
biljartavond in mei niet meer in te halen. Maar dit was 

goed geheim gehouden voor aanwezige toeschouwers – de dames van de 
biljarters, die al sinds 2008 de laatste avond van het seizoen bijwonen en 
enkele bestuursleden – zodat het voor hen nog wel even spannend was wie er, 
na de laatste wedstrijd van de avond, als winnaar uit de bus zou komen. Na 
wat laatste rekenwerk van Jan Remmelt kon Anton Klein Twennaar de uitslag 
bekend maken en de prijs uitreiken aan de winnaar van het seizoen 
2017/2018. Wim Paalman (Hitje) mag zich een jaar lang biljartkampioen van 
de Beuseberg noemen. Wim alsnog van harte gefeliciteerd.  
 

De uitslag 
 

Naam Gem. ranking  Naam Gem. ranking 

1 Wim Paalman 3,58  5 Jan Markvoort 4,50 

2 Jan Ulfman 3,83  6 Gerrit Schoolen 4,86 

3 Wim Kettelarij 3,93  7 Jan Remmelt Schoemaker 5,14 

4 Henk Pekkeriet 3,97  8 Jan Haan 5,43 
 

Anja Kettelarij  
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Polen – Auschwitz – Krakau 
 

Na het zeer geslaagde reisje van de AOW naar Berlijn 
besloot de reisorganisatie (Ingrid & Jo) dat het tijd 
werd voor een volgende trip. Een aantal kameraden 
wilden graag een keer naar Auschwitz. Niet een heel 
vrolijke bestemming, maar wel een één waar je een 
keer geweest moet zijn, vonden de meesten.  
 

Na wat gepuzzel werd besloten toch maar weer een 
bus te huren. Dat is uiteindelijk een heel relaxte, en 
heel gezellige manier van reizen. Zodoende kwam Ter 
Doest op Hemelvaartsdag rond dauwtraptijd 

voorrijden bij Bronsvoort. In Duitsland bij Schüttorf snel een chauffeurswissel 
en daar ging het spul.  
 
Dag 1: naar Wroclaw 
 

Het was een lange rit wat betreft 
de afstand, maar door de 
gezellige sfeer in de bus en 
voldoende stops onderweg vloog 
de tijd voorbij. Het eerste stuk 
snelweg in Polen viel wat tegen, 
de weg was één gatenkaas, maar 
daarna werden de geïnvesteerde 

centen van de Europese Unie zichtbaar en strekte een ultramoderne snelweg 
zich voor ons uit. 
 

’s Avonds rond een uur of zeven, na een rit van 12 uur, kwamen we aan in de 
stad Wroclaw voor onze eerste overnachting. Gauw even inchecken bij het 

hotel, opfrissen en toen een 
wandeling naar de prachtige 
oude binnenstad om te eten. 
Wroclaw is een relatief 
onbekende en niet toeristische 
stad, maar voor wie een keer 
richting Auschwitz gaat, niet 
overslaan! Je komt er nagenoeg 
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doorheen op weg naar Krakau 
en een bezoek is zeker de 
moeite waard. Na een heerlijke 
maaltijd in een typisch Pools 
restaurant zijn we door de 
regen naar het hotel gelopen. 
Een afzakkertje met z’n allen zat 
er niet meer in, aangezien het 
hotel geen bar had. 

 
Dag 2: naar Auschwitz en Krakau 
 

De volgende ochtend vertrokken we na het ontbijt met de bus naar Auschwitz. 
Een rit van ongeveer 2,5 uur. Onderweg nog snel het boek van Leny 
doorgelezen. Zij overleefde Auschwitz. Ze had een zeer sterke wil om te 
overleven, ze wilde terug naar de Lindeboom bij haar huis in Bathmen. Lezend 
over haar leven daar vroeg ik me af hoe je zulke verschrikkingen kunt 
doorstaan.  
 

Het dorpje bij Auschwitz is een vredig, mooi dorpje. Het is een zonnige dag en 
het is bijna niet voor te stellen welke gruwelen hier hebben plaatsgevonden. 
Auschwitz 1, het deel dat we als eerste bezoeken, ziet er tegenwoordig niet 
heel afschrikwekkend uit. Er is veel groen, maar dat was tijdens de oorlog niet 
zo. We melden ons bij de Nederlands sprekende gids die we geboekt hebben 
en krijgen allemaal een koptelefoon zodat we hem goed kunnen verstaan.  
 

Hij neemt ons 
mee door de 
gebouwen van 
Auschwitz 1 en 
vertelt over de 
vreselijke 
dingen die daar 
gebeurd zijn. 
Als we de 
vitrines zien 
met de 
schoenen, 
koffers en zelfs  
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haren van de gevangenen wordt het een beetje te veel. Dit is bijzonder 
emotioneel voor iedereen. Dit is zo onvoorstelbaar. En door er te zijn en het te 
zien dringt het besef van de waanzin pas echt tot ons door.  
 

We lopen door gebouwen 
waarin kleine cellen zijn 
waar iemand alleen maar 
rechtop kon staan, een 
muur waartegen mensen 
geëxecuteerd werden. We 
komen bij barak 10, de 
barak waar Leny zat en zien 
ook de barak waar de 
experimenten op haar 
werden uitgevoerd. Het is 
echt onvoorstelbaar en wij 
zijn allemaal stil.  
 

Uiteindelijk gaan we een gaskamer in (een van weinige die er nog zijn, de 
Duitsers hebben geprobeerd alle sporen van hun daden te vernietigen). De 
gids legt uit hoe het proces in de gaskamer verliep. Daarna langs de ovens 
waarin de lijken verbrand werden. Het is gruwelijk, maar zo belangrijk dat dit 
er is.  
 

Na een pauze en een korte rit met de bus 
komen we aan in Auschwitz II.  
Dit deel is later bijgebouwd, omdat er zo veel 
gevangenen kwamen dat Auschwitz I, dat 
eigenlijk als werkkamp bedoeld was, te klein 
werd. Auschwitz II bestaat uit een vrouwen- 
en een mannendeel die van elkaar gescheiden 
waren. Het is veel groter dan Auschwitz I. De 
gaskamers die hier waren, zijn door de 
Duitsers vernietigd. Restanten ervan zijn nog 
te zien. We gaan in een van de barakken naar 
binnen en zien de kleine ruimtes waarin men 
met 8 mensen lag. Ook hier worden we weer 

stil van alles wat we zien en wat de gids ons vertelt. Na een rondleiding van  
3 uur zit het erop en bedanken we de gids.  
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We rijden verder richting Krakau en komen daar rond een uur of zes aan bij 
ons hotel. Ook nu zitten we op loopafstand van de oude binnenstad en onze 
chauffeur, die met ons meegaat, kent de weg. Het is altijd maar weer 
afwachten of het gereserveerde restaurant is wat je ervan verwacht. Deze 
keer weer een typisch Pools restaurant met bediening in klederdracht. Het is 
reuzegezellig, er speelt een bandje en binnen no time zit de hele kelder vol 
met volk. Na het eten lopen we weer terug naar het hotel en dit keer kunnen 
we buiten op het terras van ons hotel nog lekker naborrelen. 
 

 
 
Dag 3: naar de zoutmijn bij Krakau 
 

Op deze dag staat een bezoek aan de zoutmijnen op het programma. Omdat 
we 2 kaartjes over hebben (van Bert & Gerda, die helaas niet mee konden) 
mag de chauffeur ook mee de mijn in. Dat wil ie wel. Willy en Jolanda blijven in 
Krakau achter. Die willen niet ondergronds. De bus wordt door hen 
uitgezwaaid en de beide dames gaan gezellig de stad in. Eerst een bezoekje 

aan een landmarkt met Poolse 
streekproducten. Erg leuk en gezellig. 
Daarna een rondrit door de stad met 
een koetsje. Vervolgens voor het 
fatsoen even een kerk bekeken en 
daarna het terras op. Rond een uur 
of één wordt de bus terug verwacht 
bij het hotel dus vertrekken de 
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dames die kant op. Het bezoek aan de mijn duurt echter iets langer, dus wordt 
besloten de lunch + biertje te nuttigen op het terras bij het hotel. Daarna 
bieden de dames een geweldige service aan de buschauffeur. Ze zetten twee 
ligstoeltjes op de parkeerplaats van het hotel om zo de plek vrij te houden 
voor de bus. Net lekker gezeten in de zon komt deze er al aan rijden en maakt 
de chauffeur een noodstop op 2 cm. afstand. 
 
Ondertussen in de zoutmijnen 
De zoutmijnen liggen op een half uurtje rijden met de bus vanaf Krakau, in het 
plaatsje Wieliczka. Al in 1044 werd er zout gewonnen op deze plek. De gangen 
van de mijn zijn in totaal 300 kilometer lang en bereiken een diepte van  
327 meter. Alhoewel we enkele uren door de mijn hebben gelopen hebben we 
pas ruim 1% van de totale oppervlakte gezien. 
 

We hebben allemaal goede 
wandelschoenen aangedaan en een 
dikke trui, want het is niet warm in de 
mijn, aldus de informatie op internet. 
Dit was helemaal niet nodig. Want we 
begonnen met 300 traptreden 
afdalen: 8 treden, bochtje om,  
8 treden, bochtje om, etc. En dat in 
een rap tempo. Er waren eerder 
zweetdruppels te zien dan kippenvel. 
Ook hier kregen we een koptelefoon. 
Onze gids (je mag alleen met een gids 
de zoutmijn in) deed de rondleiding in 
het Engels.  
 

Er was veel te zien: natuurlijk heel veel 
zout maar ook de geschiedenis van de 
zoutmijn. Een paard, nu namaak, maar 
destijds bij gebruik van dit stuk mijn 
een echte met karren. De 
transportrails met karretjes waren er 
nog. Maar ook een tredmolen waar 

het zout mee naar boven werd getakeld en diverse oude werktuigen ter 
illustratie van de historie van de zoutwinning. 
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We bleven trappen op en af 
gaan. En vielen van de ene 
verbazing in de andere. Een 
enorme kapel! Een groot meer! 
Echt een prachtige ervaring 
deze Wieliczka zoutmijn. 
Richting de uitgang hoorden we 
dat we ook nog met een 
treintje door de zoutmijn 
konden rijden. En aangezien we 
niets wilden missen, hebben we 

dit dus ook gedaan. Het was een desillusie: een langzaam rijdend treintje, 
kartonnen borden van mensen en muzikanten onderweg en verder niets te 
zien. 
 

Na een bezoek aan de souvenirstalletjes gaan we weer richting de bus. De 
chauffeur brengt ons weer naar ons het hotel in Krakau. Onderweg komen we 
langs het Wawel kasteel. Die kunnen we dus ook van ons lijstje schrappen. 
 

Als iedereen zich heeft opgefrist gaan we te voet richting de binnenstad. Het 
middagprogramma is naar eigen inzicht in te vullen. Uiteindelijk ontmoeten 
we elkaar weer op de diverse terrasjes op het centrale plein. Om 18.00 uur 
worden we in het restaurant verwacht. Dit keer een Amerikaans, want Jo was 
van mening dat we na twee dagen het Poolse eten wel een keer zat zouden 
zijn. We zitten weer in de kelder en er is leuke muziek. Het eten is super en de 
bediening ook. Weer geluk gehad met deze keuze. Na afloop nog een 
afzakkertje op het terras van het hotel en dan naar bed.  
 
Dag 4: weer naar huis 
 

Volgende ochtend weer vroeg op voor het ontbijt waarna we terug richting 
Nederland zullen gaan. Onderweg nog een stop voor de Pools/Duitse grens om 
de laatste Zloty’s uit te geven (aan wodka) en daarna richting Duitsland. Nog 
wat toeristische routes genomen vanwege files onderweg en na donder en 
bliksem in de grensstreek met Nederland weer veilig thuis aangekomen.  
Het was een #indrukwekkende, #emotionele #bijzondere #gezellige reis waar 
we tevreden op terug kunnen kijken. Wat wordt de volgende??? 
 

Jo & Ingrid  
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   Voorjaarsfeest Beuseberg 15, 16 en 17 juni 
 
Nieuwe ideeën, nieuwe locatie maar al 24 jaar lang een gezellig feest dat 
niemand wil missen. 
 

 
 

Op vrijdagavond 15 juni begon het feest met de 
revueavond. Rond 19:00 uur begon de tent al 
goed vol te lopen en maakten de artiesten zich 
klaar om er een mooie show van te maken. 
Iedereen kon weer op een hilarische manier 
genieten van de gebeurtenissen in de Beuseberg 
het afgelopen jaar.  
 

Verschillende acts en 
dansgroepen stonden op 
het toneel om er een 
geslaagde avond van te 
maken. Ook dit jaar was er 
weer een mystery guest. 
Mauricio Schoolen zat 
verstopt onder het gewaad. 
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In de pauze werden er veel lootjes verkocht want iedereen wou graag kans 
maken op een van de vele cadeaus. De 3 hoofdprijzen: een hangbord gemaakt 
door Ellen Groteboer en 2x vleesbonnen ter waarde van € 25,-- van de familie 
Schutte werden gewonnen door Dine Groteboer, Arjan Vasters en Frank ten 
Have. Na de revue werd er nog flink gefeest met medewerking van dj Ferdy 
van Keulen. 
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   Voorjaarsfeest Beuseberg 15, 16 en 17 juni 
 
Op zaterdag 16 juni begon om 14:00 uur het sportieve gedeelte van het 
feestweekend. Beuseberg in Beweging had een sportieve en gezellige 
spelmiddag georganiseerd voor jong en oud. Er werd fanatiek gestreden voor 
elk punt om een mooie beker te kunnen winnen. 
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Vanaf 16:00 uur zorgden Roy en Ties 
voor een gezellige sfeer, zodat iedereen 
weer onder het genot van een muziekje 
en een drankje even kon uitrusten om 
vervolgens ‘s avonds weer bij het feest 
in de tent aanwezig te kunnen zijn. 
 

Tijdens de feestavond waren sommige 
Beusebergers nog niet helemaal 
uitgespeeld en werd er fanatiek 
gebruikgemaakt van de voetbaltafel, 

bier-pong, het spijkerslaan en darten. 
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De band Free Willy zorgde er uiteindelijk voor dat het helemaal een knalfeest 
werd en ook de dj zorgde ervoor dat de voetjes van de vloer gingen.  
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   Voorjaarsfeest Beuseberg 15, 16 en 17 juni 
 
 

De zondag was voor velen nog een verrassing. Niet iedereen wist wat men 
ervan kon verwachten, maar de opkomst was geweldig. Er waren ongeveer 
160 personen die zich hadden opgegeven voor de zondagmorgen brunch.  
 

 

Nadat iedereen even lekker bijgekletst was, zorgde de band FreeLine met hun 
Tiroler muziek voor een gezellige sfeer zodat iedereen weer goed wakker 
werd.  
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In de pauze werd er veel gelachen om de 
anekdotes van Broer Pekkeriet (of heet hij nou 

Albert? 😉)  
 

Aansluitend op de brunch hadden we dit jaar 
het vogelschieten. Om 14:00 uur werd het 
eerste schot gelost door de schutterskoning van 
2017; Johan Vasters. In totaal hadden we  
76 deelnemers bij het vogelschieten en 21 jonge 
deelnemers bij het boogschieten. 

 

Na 17 schoten kreeg Martin Aanstoot (de Grieze) het voor elkaar om de kop 
eraf te schieten. Daarna was het Jan Coster die na 43 schoten de linkervleugel 
eraf schoot. Na 70 schoten kreeg Wim Jansen (Evertjes) het voor elkaar om de 
rechtervleugel eraf te schieten. En na 122 schoten schoot Willeke Coster de 
staart eraf. Na 271 schoten was het bekend wie de schutterskoning van 2018 
zou worden. Jan Coster kreeg het ook voor elkaar om de romp eraf te 
schieten. Hij is nu de echte schutterskoning van de Beuseberg 2018. De 
pechvogel was Dedy Pekkeriet. Zij was na Jan Coster aan de beurt om te 
schieten, maar kreeg daar de kans niet meer voor.  
 

 
 

Maud Aanstoot, Famke Ulfman, Nathaly Bruijn, Martin Aanstoot, Willeke Coster,  

Jan Coster, Rob Vasters, Rick Sluiter en Danny Jansen. 



34 

 
 

Wij gaan nu genieten van de komende zomervakantie om in september weer 
een start te maken aan het programma voor volgend jaar. Suggesties of ideeën 
hiervoor kunt u mailen naar vjf@beuseberg.nl of via de Facebookpagina van 
het voorjaarsfeest. 
 

 
 

Tot volgend jaar! 
 

Foto’s zijn te vinden op www.fototeamholten.nl.  

mailto:vjf@beuseberg.nl
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Beuseberg in beweging 
 

De zaterdagmiddag van het voorjaars-
feest stond in het teken van Beuseberg in 
beweging. Aan allerlei sportief vermaak 
voor de Beusebergers was gedacht; 
volleybal, voetbal, Jeu de Boules en 
sjoelen. Onder leiding van de 
scheidsrechters GvE, Johan Jansen en 
Pieter Jongbloed werd er gestreden om 
de felbegeerde bekers, die in de zon 
stonden te glimmen, wachtend op een 
nieuwe eigenaar. Er waren gezonde 

snacks, de kinderen konden zich laten schminken en er stond een 
springkussen.  
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Bij het volleyballen was het 
spannend, de teams waren 
aan elkaar gewaagd. De 
deelnemende teams: XXL, 
BBC, Krielkippen en het FC 
Topteam. De beker ging 
uiteindelijk naar de BBC. 
 

Bij het voetballen werd er 
sportief gestreden door jong 
en oud. Oud had zichtbaar 
meer moeite om de bal tussen 

de palen te krijgen (veel nat bezwete shirts en rode hoofden) maar tot het 
einde toe bleef de bal in beweging.  De deelnemende teams: De Beunhazen, 
Plasbazenpaasvuurbeuseberg, OAW, Talententeam en KWW. De beker ging 
naar de trotse kerels van het team Plasbazenpaasvuurbeuseberg. 
 

De uitslag bij het sjoelen: 
1e Annie Nijkamp 125 punten 
2e Anja Bruijn 124 punten 
3e Jan Florijn 123 punten 

 
De uitslag bij Jeu de Boules:  
1e Anja Bruijn (volwassenen) 
1e Rens Florijn (kinderen)  
Kanttekening: Han Bruijn bood aan, om volgend 
jaar de beker te winnen en deze te schenken aan 
zijn echtgenote. Door zijn toedoen (opzettelijk?) 
sneuvelde de felbevochten bokaal van Anja….   
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EHBO’ers Ria Sluiter en Jantje Paalman hadden gelukkig geen open 
beenbreuken te verzorgen. Het grootste leed kwam van enkele steekpartijen 
(door wespen), vakkundig verzorgd en verbonden. 
 

 
 

Er werd gezellig nagezeten met live muziek van Roy en Ties. Biertje, patatje en 
een liedje, wat fijn. 
 

 
 

Agnes van Wieringen 
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Oudijzeractie 2018 
 
Zaterdag 23 juni was het weer zo ver, 
we gaan de kas spekken met oud ijzer. 
Altijd weer spannend hoe de dag zal 
verlopen. Eerst maar eens beginnen 
om thuis de aanhanger te vullen. Er ligt 
een grote voorraad, het meeste komt 
van de buren, die zijn onlangs verhuisd 
en dat was voor hen een goede reden 
om eens flink op te ruimen. Het werd 
passen en meten om alles in één keer 
te laden. Uiteindelijk is dat gelukt, ook 
al werd de lading wel erg hoog. Onder 

het motto van: “Vaak ben je te bang”, ben ik aan de reis naar Mokko 
begonnen. 
 

Met een tussenstop op de Beuse-
bergerweg (om de lading nog eens 
extra te zekeren) heb ik de reis nu 
onder begeleiding van Anton van Juleke 
voortgezet. Bij Mokko aangekomen 
stonden de containers al hunkerend op 
de oude metalen te wachten. En de 
oude metalen kwamen, er ontstond 
tegen de middag zelfs een heuse file op 
de werf. 

 

Het selecteren van de gebrachte metalen blijft altijd het mooiste werk. 
En ook toen bleek weer eens, het is niet alles goud wat er blinkt. Uiteindelijk 
was de container weer redelijk gevuld en in alle bakken voor de edele metalen 
zat ook weer wat. Na 15.00 uur hebben we de boel aangeveegd en er 
vervolgens alvast één op gedronken. 
 

Al met al weer een geslaagde Beusebergse activiteit en we bedanken bij deze 
alle gulle spaarders van harte en zien jullie (en diegenen die er dit jaar niet 
waren) volgend jaar graag weer terug. 
 

Namens de Oudijzercommissie, Jan Coster  



39 

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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