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Van de redactie 
 

De zomer duurde bijna tot het begin van de winter. Van het mooie 
zomerweer ging het bijna zonder overgang over naar de kou en regen. 
Voor mij, de ene Jo, al helemaal. Na een weekje Gambia met 35 graden 
zo weer terug in het koude, natte Nederland. Dat is echt wel even 
wennen. We waren zo verwend met al die zonneschijn. 
 

Op naar een nieuw jaar. Waarvan we hopen dat dit ons veel voorspoed 
brengt. Dat het een mooi jaar mag worden. We sluiten 2018 af met 
onder andere de verslagen van de seniorenclub. Daar zit deze keer wel 
iets anders tussen dan we tot nu toe gewend waren. Even goed 
doorlezen dan maar.  
 

Ook is Sinterklaas geweest en zijn er Beusebergers wezen schieten in 
Dijkerhoek. Nee, geen paarden of zo, maar gewoon voor de 
Zaagmolentrofee. We hebben hier tenslotte geen Oostvaardersplassen. 
Er is ook nog een verslag over de dropping. We denken dat iedereen 
mee teruggekomen is.  
 

Er is nieuws over het toneel en de carnaval. Daar kunnen we het nieuwe 
jaar mooi mee beginnen. En met de nieuwjaarsreceptie natuurlijk,  
op 13 januari. Gezellig. 
 

 
We wensen iedereen een fijne kerst, 

hopelijk met familie en vrienden, 
en alle goeds en veel gezondheid  

voor 2019! 
 

Jo & Jo 
 
 

 

       Iedereen bedankt voor de leuke bijdragen  
         voor het Beuseberger Nieuwsblad dit jaar.  

 
We hopen dat jullie volgend jaar ook weer leuke verhalen en foto’s insturen.  
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                         Van de bestuurstafel 
 

Het jaar 2018 zit er al weer bijna op,  
wat geet de tied toch hard… ha ha,  

als ze dit vroeger zeiden dacht ik van ‘ja ja zal wa’…,  
maar nu je zelf ook wat ouder wordt vliegt de tijd inderdaad voorbij. 

 

Ook in het laatste kwartaal van 2018 zijn er weer enkele leuke activiteiten 
geweest in de Beuseberg. De 55+ is weer enkele keren bij elkaar geweest, op 
17 oktober was Teun Willemink van de oudheidkamer op bezoek met dia's van 
OAD en op 14 november kwam Gerda Marsman uit Dalfsen langs, zij had een 
fietstocht gemaakt door Alaska. En op 12 december kwam Anna Geerdink 
voordragen met verhalen en kleding van vroeger. In februari staat de volgende 
middag weer gepland. 
 

Ook zijn we met 1 jeugdteam en 2 volwassen teams bij de Zaagmolentrofee in 
Dijkerhoek geweest, het was een gezellige avond en het jeugdteam is in het 
algemeen klassement nog 2e geworden, de beker staat inmiddels in hun keet. 
Begin november heeft de dropping plaats gevonden, met een volle bus zijn we 
weer op pad geweest, de locatie was top en de opdrachten waren leuk en 
vernieuwend. 
 

Eind november zijn Sinterklaas en zijn pieten ook nog in de Beuseberg 
geweest. Deze keer kwam hij op bezoek bij de Grieze in de kantine. Sint had 
weer leuke cadeaus meegenomen en het was een gezellige middag. 
 

Verder is er al een grote groep mensen druk bezig voor het jubileumjaar 2019. 
Zondag 13 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie, zal het startschot gegeven 
worden voor dit jubileumjaar. 
 

Voor de carnavalsoptocht wordt ook al hard gewerkt, de eerste projecten zijn 
al bijna klaar, verderop in het boekje meer hierover. Super in ieder geval dat 
zich al zoveel mensen hebben opgegeven die mee willen doen aan de optocht.  
Het zit het er als bestuurslid voor mij na 8 jaar op en ik heb dit met veel plezier 
gedaan. Ik wens mijn opvolger veel succes en ook een leuke tijd binnen het 
bestuur.  
 

Tot zover, fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Op naar een mooi 
Jubileumjaar… 
 

Groeten Bert Groteboer 
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De seniorenclub 

 
Woensdag 17 oktober 2018 – Teun Willemink 
 

Op woensdag 17 oktober kwam Teun 
Willemink ons iets vertellen over de 
oude OAD. Teun is medewerker van 
de oudheidkamer, hij beheert hier mede het 
OAD-museum. Hij heeft 40 jaar bij de OAD 
gewerkt en kon hier enthousiast over vertellen. 

Müller is begonnen als een bodedienst met 
paard en wagen die goederen vervoerde tussen 
Holten en Deventer. In 1921 begon Müller met 

een autobus die reed tussen Deventer, Holten en Rijssen. Zo waren er meer 
vervoerders die in Twente hun bestaan hadden. 
 

Omdat er veel concurrentie was tussen de 24 autobusbedrijven in Oost 
Nederland richten Hodes, Ter Haar en Müller in 1942 de OAD op. Müller zet 
zijn werk voort als Müller Transport. 
 

De OAD start met 13 bussen en chauffeurs, kantoor en garage komen op 
Smidsbelt op de plaats van het huidige Kultuurhus. In 1950 wordt in Holten 
een nieuwe garage met hoofdkantoor gebouwd, in die tijd werden de 
groepsuitjes steeds belangrijker, evenals de verzorgde busreizen. In 1970 
kwam de eerste reisgids uit. 
 

Het openbaar vervoer werd eind 2003 afgestoten en overgenomen door 
Syntus. Intussen werd Joop ter Haar algemeen directeur. Hij beschikte over 
een uitgebreid netwerk en had goede ideeën waardoor er bijna ieder jaar iets 
nieuws op de markt kwam wat veel reclame opleverde voor de OAD, zoals de 
fietsbus, rolstoelbus, slaapbus, Jumbobus. Ook in de sponsering vond de OAD 
zijn weg zoals bijvoorbeeld het regelen van de spelersbussen van AJAX, PSV  en 
Oranje en bij elk schaatsevenement zag je de OAD-bussen, evenals bij de 
jaarlijkse kerstmarkten. 
 

Helaas werd de OAD-groep in 2013 failliet verklaard wat een gevoelig verlies 
was voor de werkgelegenheid in Holten. Teun Willemink kon er gepassioneerd 
over vertellen. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen 
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Dropping 
 
Vrijdag 2 november was het dan zover, de dropping van de Beuseberg. 
Om 19.00 uur verzamelen met een kop koffie bij de Familie Florijn aan de 
Russendijk om vanaf daar met een volle bus te vertrekken richting Borculo. 
 

Wij hadden de eer om in groep 1 te zitten, dus mochten we als eerste de bus 
verlaten. De kinderen trappelend van ongeduld en allen voorzien van een 
zaklamp begonnen enthousiast aan de opgegeven route. Daarnaast de 
telefoon in de hand, omdat de vragen via whatsapp gesteld zouden worden.  
 

Door het bos en zelfs via het voetveer over het water, was het de organisatie 
gelukt om ons een mooie route te laten lopen. Tijdens de goed verzorgde stop 
moest er een kubus gemaakt worden van blokjes, in een recordtempo van  
30 seconden hadden de kinderen de kubus in elkaar gezet.  
 

De grootste uitdaging was toch wel het beantwoorden van de vragen via 
whatsapp, al turend op je schermpje de donkere weg volgen, de vragen 
beantwoorden en daarbij de boomwortels, takken en bomen ontwijken. De 
organisatie had vermeld dat er ook op de tijd werd gelet bij het aanleveren 
van de antwoorden, dus dat wakkert de strijdlust wel aan. 
 

De vragen waren zeer divers, een foto van Beusebergers die wie allemaal wel 
kennen, maar toch lastig was door hun uitrusting, namen van schutters-
koningen, een geluidsfragment van slechte kwaliteit. Waar woont de 
Burgemeester van de gemeente waarin we de dropping lopen. Allerlei door 
elkaar gehusselde letters die bij scrabble vast een hoge woordwaarde 
opleveren, maar wat een gepuzzel om er een beroep van te maken. Maar 
hulde aan de organisatie om op deze manier de groepen op scherp te zetten 
met het beantwoorden van alle vragen. 
 

Alle groepen hebben de eindlocatie van Buitencentrum Kerkemijer Borculo 
gevonden en daar stond een snackbuffet klaar. Door alle groepen werd er nog 

gezellig onder het genot van een drankje 
nagepraat voordat de bus rond middernacht 
weer naar Holten vertrok. 
 

Groeten de winnaars van de dropping 2018 
Tess, Loek, Eaghan, Luna, Elin, Anton, Carmen, 
Marius en Marieke 
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Schieten zaagmolen trofee –  
9 november 2018 
 

Zoals ieder jaar is er ook deze keer weer een groep scherpschutters richting 
Dijkerhoek gereisd, om onder het gezegde ‘niet geschoten is altijd mis’ een 
poging te doen de felbegeerde Zaagmolentrofee te winnen. Drie teams deden 
dit jaar mee. De dames lieten dit jaar schieten waardoor we een afvaardiging 
hadden van twee herenteams en een jeugdteam.  
 

Voor hen die nog nooit op een schietbaan hebben gestaan of waarbij het 
alweer een tijdje geleden is, zal ik uitleggen hoe het in zijn werk gaat. Iedere 
schutter krijgt 4 kaarten, 1 voor de luchtbuks, 1 voor het luchtpistool en  
2 oefenkaarten. Na het warm schieten op de oefenkaarten begint het echte 
werk. Vijf maal mag er met het pistool geschoten worden en zes maal met het 
geweer. Het is belangrijk om hierbij te zeggen dat er op de kaart geschoten 
moet worden, als hij aan het einde van de baan is. Anders is het te makkelijk 
om een perfecte score van 110 punten te halen. Bij de jeugd gaat het iets 
anders, want die mogen nog niet met een pistool schieten. Daarom mogen zij 
nog een kaart met de buks volschieten.  
 

 
 
 
 
 

Uiteindelijk heeft niemand de perfecte score kunnen 
halen, maar is er ook niet slecht geschoten. De beste 
Beusebergse schutter bij de mannen was Jeroen 
Groteboer die maar liefst een score van 91 punten wist 
te behalen. Dat was niet eens de knapste prestatie, 
aangezien Jelle Veldhuis het voor elkaar kreeg om maar 
liefst 83 punten te halen, zonder fysiek aanwezig te zijn. 
We kunnen alleen maar speculeren wat er was gebeurd 
als hij er wel was geweest, maar ik denk dat we dan die 
bokaal wel gewonnen hadden. We hebben allemaal nog 
een drankje gedaan op de goede afloop, voordat we 
weer huiswaarts keerden naar onze mooie Beuseberg.  

Volgend jaar doen we zeker weer een schot naar de prijzen.        Een schutter 

Een 2e prijs voor de Junioren van de 

Beuseberg – Cas Groteboer, Dirk 

Jansen, Gido Stam en Luuk Bosma.  
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Hallo allen, 

 

Zoals jullie wellicht al wel hebben gehoord, is 2019 het 

jubileumjaar van onze buurtvereniging. We bestaan dan 

namelijk 25 jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zal de  

aftrap worden gegeven voor dit feestelijke jaar. Bij al onze 

activiteiten zal het 25-jarig jubileum de nodige aandacht 

krijgen. 
 

De buurtvereniging is 11 mei 1994 opgericht en 25 jaar later 

op 11 mei 2019 nodigen wij u uit voor onze 25 jaar-

belevingstocht. Noteer deze dag alvast in de agenda, nadere 

info volgt. 
 

We gaan dit jubileum vieren met een leuke middagactiviteit 

voor jong en oud met als afsluiting een gezamenlijke 

barbecue. We zijn volop met de voorbereidingen bezig. We 

kunnen nog mensen gebruiken die ons hierbij willen helpen. 

Opgave is mogelijk bij onderstaande personen. 
 

Tevens zijn wij nog op zoek naar foto’s van de afgelopen  

25 jaar. Wie heeft er nog leuke foto’s? Het liefst digitaal.  

De foto’s kunt u sturen naar José Schoemaker, email: 

j.c.schoemaker@tele2.nl 
 

Namens de jubileumcommissie, 

Marieke Steunenberg, 06-11096192 

José Schoemaker, 06-52242926 

Jan Coster, 06-54347377 

Wim Huzen, 06-50666625 

Miny Stoevenbelt, 06-48848353 

mailto:j.c.schoemaker@tele2.nl
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De Seniorenclub   
 
Woensdag 14 november 2018 –  
Gerda Marsman 
 

Deze middag was de kantine van Broer goed 
bezet met 40 bezoekers die erg benieuwd 
waren wat Gerda Marsman ons kwam 
vertellen over haar fietsavontuur naar Alaska. 
 

Ze begon met het laten zien van wat ze zoal 
meenam op haar fiets, dit was zo weinig 
mogelijk. 
 

Ze nam 12 kilo mee wat ze systematisch 
verdeelde over 2 fietstassen naast het voorwiel, 1 stuurtas, 2 achtertassen en 
bagage op de bagagedrager. Ze fietste per dag niet meer dan 120 km. 
 

De reis door Alaska heeft ze in 3 maanden afgelegd, meestal sliep ze in een 
kleine tent, ze moest goed opletten want ze zag letterlijk beren en ander groot 
wild op de weg. 
 

Hilarisch was het toen ze ons liet zien hoe ze haar nachtplas in de tent loosde 
in een roze Vanish beker, omdat het veel te gevaarlijk was om dat buiten te 
doen. 
 

Ze kon erg genieten van de natuur, de mooie gletsjers, en rivieren. Ook ging ze 
spontaan 3 weken mee met een groep mannen die met paarden op jacht 
gingen. Als er wat geschoten werd dan moest dat meteen geslacht worden en 
op de paarden meegenomen. Ook werd ze door een watervliegtuig opgepikt 
en toen ging ze weer verder met haar fietstocht. 
 

Gerda kon heel enthousiast vertellen over haar avonturen. Ze is momenteel 
geld en vrije dagen aan het sparen en haar volgende tocht aan het uitstippelen 
die ze graag door Japan wil maken. 

 

We hebben weer een gezellige middag gehad.  
Gerrit en Gerda Schoolen  
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De eerste keer naar de seniorenclub 
 
De seniorenclub is in de Beuseberg een begrip, een groot begrip 
zelfs. Als je 55 jaar wordt, krijg je naast de felicitaties ook de vraag 

voorgelegd of je binnenkort naar de seniorenclub gaat. De meesten van de 
kameradengroep AOW zijn inmiddels de magische grens van 55 gepasseerd en 
dus welkom in het clubgebouw bij ‘Broer, een leven lang boer’. 

 

 Op 14 november 2018 was Gerda Marsman 
uit Raalte te gast bij de seniorenclub. Ze ging 
een verhaal vertellen over haar fietstochten. 
Gerda is een jonge meid van 55, dus Tonny 
(van de Schutte) en ondergetekende waren 
wel geïnteresseerd in haar (verhalen). 
 
 

Om twee uur begint de seniorenclub en om tien voor twee meldden we ons 
netjes bij de ingang. De zaal zat bijna vol, alleen kats vooraan was nog plek, 
wat meestal het geval is. Een oud Sallands gezegde is: “veur an is altied een 
plaatse oaver”. 
 

We voelden ons piep- en piepjong in deze voor ons nieuwe setting. Dat doet 
een mens goed! Kopje koffie met koekje erbij en Gerda (Wibbelink) gaf na een 
korte introductie het woord aan Gerda (Marsman).  
 

Gerda had jaren geleden haar huis van de hand gedaan en besloten om naar 
Australië te fietsen.  Dat is natuurlijk niet niks. Wat een lef moet je dan 
hebben. Wij dromen er misschien allemaal wel eens over, maar om werkelijk 
de daad bij het woord te voegen is iets anders.  Maar het zegt veel, zo niet 
alles over haar. 
 

Maar de lezing ging daar niet over, maar over haar tocht in Alaska. Moederziel 
alleen heeft ze deze enorm grote staat van Amerika doorkruist met haar 
trouwe metgezel, de fiets. Stel je voor: wildkamperen tussen de beren in een 
groot leeg gebied met zeer weinig mensen, zonder geweer. Gerda doet het 
gewoon en ze kan er prachtig over vertellen. Ze is bepaald niet bang en kan 
genieten van de kleine simpele dingen.  
 

Ze vertelt enthousiast en met veel humor over haar avonturen en waar ze van 
geniet. Ook hoe ze een aantal dagen mee op jacht gaat met een aantal lokale 
jagers.  
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Na de gebruikelijke pauze gaat het nog verder. Het is te veel om het 
allemaal te verwoorden, maar het is de moeite meer dan waard 
geweest. Gerda praat en praat en praat maar door. 
 

Het is maar goed dat Gerda Wibbelink met de gebruikelijke mooie woorden en 
een bedankje aan Gerda Marsman een einde aan de presentatie maakte, 
ander stond Gerda Marsman nu nog te vertellen over al haar belevenissen… 
 

Al met al hebben in ieder geval Tonny en ik een prachtige middag gehad. Ik 
ben ervan overtuigd dat er in de toekomst meer mooie middagen gaan komen 
en dat alle Beusebergse 55-plussers (en wellicht zelfs nóg jongere met 
dispensatie) welkom zijn op de clubmiddagen van de seniorenclub. Van harte 
aanbevolen! 
 

Anton Bronsvoort 
 
 

Ik geef de pen door aan… 
 
 Willen jullie jezelf voorstellen?  
 Wij zijn André en Marga Steijn 
 

  Hoe is jullie gezinssamenstelling? 
 Wij wonen hier met z’n tweeën, maar we 

hebben een dochter van 30 jaar, een kleinzoon van 6 jaar en een zoon en 
schoondochter van 27 jaar.  

 

 Waar en wanneer ben je geboren?   
 André is geboren in Assen op 22-06-1965 en Marga in Zeegse gemeente 

Vries in Drenthe op 11-07-1963.  
 

 Waar wonen jullie nu?  
 We wonen nu sinds juli 2017 aan de Langstraat 26 in Holten. 
 

 Waaruit bestaan jullie dagelijkse werkzaamheden? 
 André heeft een schilderbedrijf en Marga werkt bij de politie.  
 

 Wat zijn jullie hobby’s of bezigheden? 
 Wij zijn graag in de tuin aan het werk en André houdt van creatief bezig zijn 

en Marga houdt van Netflix kijken en lezen. Beiden zijn wij Bourgondiërs 
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 Wat zijn jullie favoriete tv- en radioprogramma’s?   
 Studio Sport en Binnenstebuiten en Marga kijkt graag naar programma’s als 

“Ik vertrek”. 
 

 Wat was jullie laatste vakantiebestemming en waarom?  
 Afgelopen jaar zijn we naar Samos geweest, omdat het een prachtig eiland 

is en het is daar lekker warm. Het hotel waar we zaten wordt gerund door 
twee zusters met hun mannen en familieleden en het is daar erg gezellig. 

 

 Hebben jullie (huis-)dieren? Zo ja, kun je hier iets over vertellen?  
 We hebben geen huisdieren op wat spinnen na, want we houden ervan om 

weg te gaan wanneer dat kan en met huisdieren moetje altijd voor opvang 
zorgen. 

 

 Waar zijn jullie trots op? 
 Wij zijn heel trots op wat we hier op de boerderij al voor elkaar hebben 

gekregen, we zijn heel erg blij dat wij hier mogen wonen. 
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen?  
 Marga zou nog graag een keer een reis maken naar Afrika bijvoorbeeld 

naar Kenia om daar in het wild dieren te zien. 
André zou graag een keer naar Indonesië gaan waar zijn roots liggen en 
waar nog best veel familieleden wonen. 

 

 Wat vinden jullie erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg?  
 Het is hier heerlijk wonen, lekker rustig en toch niet ver van de bewoonde 

wereld. 
 

 Zijn jullie zelf actief (geweest) in de buurt?  
 Nee, wij zijn niet actief in de buurt.  
 

 Hebben jullie nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Het boekje ziet er leuk uit we hebben zo geen tips om het te verbeteren.   
 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 Wij wonen hier nog maar kort en hebben eigenlijk nog niet meegedaan aan 

activiteiten, dus daar kunnen we niet zoveel over zeggen. 
 

 Willen jullie nog iets kwijt aan de lezers?  
 Nee, eigenlijk niet als ze nog iets van ons willen weten, dan horen we het 

wel. 
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Sinterklaas op bezoek in de Beuseberg 
 
Zondag 25 november was het weer zover. Sinterklaas komt op bezoek in de 
Beuseberg! 
 

Maar zou dat dit jaar wel goedkomen met al die nieuwe pieten die niet 
kunnen lezen en verkeerde chocoladeletters in de schoenen stoppen? De 
spanning is te voelen als er een auto aan komt rijden en een aantal kinderen 
‘sinterklaas!’ beginnen te roepen. Een paar minuten daarvoor hebben de 
verzamelde kinderen de chocoladeletters die in de verkeerde doosjes zaten, 
uitgezocht en de juiste letter bij het juiste kind gezocht. Want Amy schrijf je 
toch echt met een A en niet met een E of W, Piet!  
 

Dan komt Sinterklaas binnen. Maar hé, hij is alleen! 
Waar zijn de Pieten?? Door het grote raam zijn twee 
Pieten te zien die rondjes rijden met een kruiwagen op 
het erf bij de Grieze. De kinderen moeten heel hard 
roepen om de Pieten binnen te krijgen. Maar 
uiteindelijk lukt dat toch gelukkig.  
 

Als Sint alle kinderen een handje heeft gegeven kan hij 
eindelijk gaan zitten en beginnen met zijn verhaal over 
de nieuwe Pieten, de leesplankjes, de verkeerde 
chocoladeletters, maar ook dat het allemaal wel goed 

gaat komen met pakjesavond. Pfff, gelukkig maar! En vandaag zijn twee 
ervaren Pieten mee gekomen, dus die weten wel hoe het moet.  
 

Marit mag als eerste bij Sint komen. Oei, dat is spannend. Sint vraagt hoe het 
op school gaat. Ze laat haar glitternagellak zien, want Marit houdt van glitters, 
eenhoorns en fietsen.  
 

Kleine zus Elyn mag daarna. Elyn rende 
vrolijk rond in de zaal, heen en weer, 
heen en weer, tot ze bij Sint mocht 
komen. Oh oh dat is wel erg dichtbij! 
Help! Gijs, Emma en Rens hebben hele 
mooie pietenpakken aan. Gijs kan heel 
mooi trompet spelen en laat dat aan 
ons horen. Emma speelt viool en geeft 
ook een mooie solo weg. Fantastisch! 
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Rens houdt van trommelen, maar het 
drumstel was te groot om mee te 
nemen, dus wordt er hard op de stoelen 
getrommeld.  
 

Daphne mag binnenkort afzwemmen 
voor haar B-diploma! Ze heeft heeeeel 
goed geoefend en weet zeker dat het 
gaat lukken. Succes! Ze kan ook zelf 
liedjes schrijven en zingen.  

 

Tom zit sinds oktober op school bij de Regenboog. Bij Amy, Marit en Esmee in 
de klas. Wat gezellig! Hij kan goed lego bouwen en houdt van buitenspelen. 
Daan is zijn broer en doet alles wat Tom ook doet. Niet dat dat altijd lukt hoor. 
Hij slaapt nu in een grotejongensbed (en hopelijk valt hij daar niet uit) want er 
komt nog een broertje of zusje bij! 

 

 
 

Lars heeft zijn zusje Anouk thuisgelaten, maar is wel een hele lieve broer. 
Soms ook wel een beetje stout dus Sint zegt wel dat hij naar zijn papa en 
mama moet luisteren. Lars kijkt heel bezorgd, dus wie weet helpt het ☺ 
Sven vindt het wel stoer als hij bij Sint mag komen en vertelt over voetballen 
en motorcross. Sint vraagt wat een Nerf pistool is, maar gelukkig is het 
speelgoed en niet echt. Amy kan al heel goed zwemmen en wil snel haar A-
diploma halen. En als ze dan wil uitrusten op de bank kan ze tegenwoordig 
lekker Netflix kijken op de nieuwe TV… Daar had Sint ook nog nooit van 
gehoord, dus hij leert aardig wat bij vandaag. Tenslotte is het de beurt aan 
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Lynn en Jip (bij mama op schoot). Lynn kan 
heel leuk dansen en samen met grote zus 
Mila (die het geheim van de Sint al kent, 
maar toch nog een cadeautje krijgt, wow!) en 
de Pieten gaan ze lekker even los op een 
liedje. En de rest van de kinderen ook.  
 

Dan is het tijd voor alle cadeautjes! Sven 
krijgt het toch nog even benauwd als 
iedereen een cadeau heeft, behalve hij. 
Gelukkig weet zus Amy het pakje van Sven 
snel te vinden en kan iedereen het papier 
gaan openscheuren. Allemaal tevreden 
gezichtjes weer dit jaar.  
 

Het was een hele gezellige middag in de 
Beuseberg! Volgend jaar weer Sinterklaas?! 
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Hallo allemaal…  
 
 
Inmiddels zijn we na het verschijnen van de info over carnaval in de 
oktobereditie van het Beusebergs Nieuwsblad alweer drie maanden verder. 
Dus hierbij even een update van hetgeen in die tijd zoal gebeurd is: 
er is door de carnavalscommissie al weer veelvuldig overleg geweest met 
diverse personen, vriendengroepen, het BV-bestuur en ga zo maar door. 
De plannen beginnen steeds meer een definitieve vorm aan te nemen en met 
het verschijnen van de editie van dit nieuwsblad zal de start en vordering van 
de uitvoering inmiddels ook een feit zijn. 
 

Op 30 oktober is in de schuur bij Frans 
Buschers een begin gemaakt met de bouw 
van de twee ‘seniorenwagentjes’. Onder 
deskundige leiding van Frans en 
ondersteund door een aantal klussers van 
kameradengroep AOW is er twee avonden 
in de week volop gewerkt aan de wagentjes. 
Een mooi stuk vakwerk is op 1 december 
opgeleverd en het resultaat mag er zijn! 

 

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit project! Op 
moment van dit schrijven worden ook de plannen voor het schilderen en 
verder “pimpen” van de wagentjes uitgewerkt, zodat de volgende ploeg daar 
mee bezig kan. 
 

Gelukkig hebben we ook een stalling voor de twee wagentjes gevonden waar 
we de mensen die ruimte beschikbaar stellen ook erg dankbaar voor zijn! 
Gedurende de optocht zijn in de twee wagentjes totaal 16 veilige zitplaatsen 
beschikbaar voor mensen die mee willen doen en die dan dus niet de hele 
optocht hoeven te lopen.  

 

Per wagentje is er plek gemaakt voor een echte bingomolen wat voor 
het nodige vertier en hilariteit zal zorgen tijdens de optocht! Dus 
mensen die zich nog niet hebben aangemeld en het geweldig zouden 
vinden om op deze manier de optocht toch mee te maken, meld je 
dan alsnog aan, want vol = vol! 
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De dames van de commissie zijn ook al druk bezig 
geweest met het uitzoeken van de kleding. Een van 
de doelstellingen is om gedurende de optocht 
vooral eenheid uit te stralen, een grote uitdaging 
dus voor de dames om voor deze enorme groep 
allemaal gelijke kleding te vinden. Na enig 
speurwerk hebben we een mooie partij 
carnavalskleding op de kop weten te tikken 
waardoor sowieso ruim de helft van de groep al 
voorzien is van allemaal dezelfde pakken. De 
resterende benodigde kleding zal nog eigenhandig 
gemaakt moeten worden. Gelukkig heeft al een 
groot aantal dames zich aangemeld om te helpen 
met het maken van de kleding en de plannen en 
uitvoering daarvan zullen ook verder geregisseerd 
worden. Ook hiervoor geldt weer, alle hulp is 
welkom en vele handen maken licht werk en mooie kleding! 
 

De voorbereidingen voor de grote wagen zijn ook in volle gang. Een aantal 
klussers van kameradengroep BAF zal de constructie voor het vliegtuigje wat 
voorop de grote wagen komt te staan, gaan uitvoeren. Voor o.a. de bouw van 
de grote wagen kunnen we ook deze keer weer terecht in de werkplaats van 
Loonbedrijf Markvoort, waar we uiteraard superblij mee zijn! Zoals 
gebruikelijk beginnen we meteen in het nieuwe jaar op dinsdag- en 
donderdagavond met de bouw van de wagen. Op die avonden zullen we vanaf 
19 uur aanwezig zijn en zal er tot ongeveer 22 uur geklust worden. 
 

In de eerste weken zullen we voornamelijk met het kernteam wagenbouwers 
de constructie op de wagen opzetten. Zodra die constructie staat en de tijd 
richting carnaval vordert kunnen we steeds meer handjes gebruiken om te 
helpen met knutselen.  
 

De bedoeling is om alles wat op de wagen gebouwd wordt af te werken met 
papier-maché en vervolgens te schilderen. We zullen één of meerdere 
zaterdagen inplannen voor o.a. het papier-maché plakken. Afgelopen jaar 
hebben we dat ook gedaan. Op zo’n dag kunnen letterlijk vele meters gemaakt 
worden en het is natuurlijk supergezellig om dan met een grote groep volop 
aan de wagen te kunnen werken. 
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Een aantal praktische zaken: 
 

• Tijdens het bouwen bij loonbedrijf Markvoort, parkeren op de 
parkeerplaats rechts aan het eind van de toegangsweg. 

 

• Deelname aan de optocht zal niet geheel kosteloos kunnen zijn! 
 Wij verzoeken de deelnemers sowieso om een eigen bijdrage van € 5,- p.p. 

voor de kleding. 
 Hoe de rest van de (on-)kosten gefinancierd wordt, daarover zijn wij nog in 

overleg. 
 

• Mensen die zich reeds hebben aangemeld voor deelname en/of hulp zullen 
we sowieso per mail van informatie voorzien en op de hoogte houden. 

 

• Alle deelnemers die zich reeds hebben aangemeld ontvangen een 
bevestigingsmail. Als je die nog niet hebt ontvangen en je wilt toch mee 
doen meld je dan alsnog aan. 

 

Let op: de uiterste datum voor opgave is zondag 13 januari! 

Om vanaf nu de organisatie verder in goede banen te kunnen leiden 
moeten we ergens een streep trekken voor wat betreft deelname van het 
aantal personen. In verband met de kleding en verdere inventarisatie van 
het aantal personen is aanmelden na deze datum dan ook niet meer 
mogelijk en vragen we hiervoor uw begrip! 

  
We hopen dat we naar aanleiding van deze informatie nog meer mensen 
enthousiast hebben gemaakt en mocht je denken, “dit wil ik niet missen”, 
meld je dan aan, net als die 100 personen die dat ook al hebben gedaan! 
Wanneer je toch niet wil meedoen met de optocht maar je het wel leuk vindt 
om ergens mee te helpen, dan is dat uiteraard ook mogelijk. 
 

Voor aanmelden, info en verder alles wat je kwijt wil aan de CV-commissie kun 
je terecht bij Harry Ebrecht 
harryebrecht@kpnmail.nl  /  06 – 30 62 09 86 
 
Groeten de carnavalscommissie  
 
 

 

mailto:harryebrecht@kpnmail.nl
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Toneel 2018-2019 

 

 
 
Boeren, burgers en buitenlui,  
Beste dames, heren, jongens en meisjes! 
 
 

We zijn weer begonnen! Na een méér dan succesvol optreden in Zaal Irene 
op Koningsdag 2018 hebben wij een paar maanden genoten van het 
heerlijke warme weer, de zomervakantie en al onze andere hobby's maar 
uiteindelijk begint het tóch weer te kriebelen en konden we niet wachten 
om weer op de vertrouwde planken te staan!  
 

We zijn gestart met het repeteren van een nieuw stuk en hebben 
ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen! 
 

Wij spelen voor u op 8, 9, 15 en 16 februari 2019 in Café De Wippert. 
Noteer deze data dus alvast in uw agenda! De kaartverkoop start tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op zondag 13 januari 2019. Voor leden van 
Buurtvereniging Beuseberg kost een toegangskaartje € 5,00 per persoon, 
niet-leden betalen € 7,50 per persoon. Voor de jeugd tot 16 jaar is de 
toegang gratis (zij moeten echter wel een kaartje reserveren). Uiteraard 
wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee!  
 

Kaarten zijn vanaf 14 januari 2019 te bestellen bij Anja Kettelarij, 
Beusebergerweg 39 te Holten. Telefoonnummer: 06-27 08 49 23. 
Tevens zijn de kaarten te bestellen via de website www.beuseberg.nl 
Wij raden u aan de website van de Beuseberg, dit krantje, de flyers en  
onze facebookpagina (www.facebook.com/toneelgroepBeuseberg/)  
in de gaten te houden voor meer informatie en nieuws!  
 

Hartelijke groet, de spelers.  
 

  

http://www.beuseberg.nl/
http://www.facebook.com/toneelgroepBeuseberg/
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Jaarvergadering 2019 
 

Op zondagmiddag 13 januari vindt de jaarvergadering plaats. Hiervoor 
wordt u van harte uitgenodigd.  

Aanvang 14.00 uur in Café-Restaurant de Poppe.  
De zaal is open vanaf 13.30 uur. 

De agenda ziet er als volgt uit: 
1  Opening door de voorzitter 
2 Jaarverslag 2018 door de secretaris 
3  Verslag van de penningmeester 
4  Verslag van de kascommissie 
5  Wisseling van de kascommissie 
6  Begroting 2019 door de penningmeester 
7  Bestuurswisseling * 
8  Rondvraag 
9  Afsluiting door de voorzitter 

• Ap Hofenk heeft zijn 1e periode als penningmeester volbracht en 
aangegeven niet te willen verlengen. Hij gaat het bestuur verlaten, zijn 
positie is per 13 januari beschikbaar.  

  Het bestuur stelt Gerdi Lenderink voor als kandidaat om als 
penningmeester plaats te nemen in het bestuur.  

• Bert Groteboer heeft zijn 2e periode als bestuurslid volbracht en heeft 
hiermee de totale zittingsperiode van 8 jaar bereikt. Hij gaat het bestuur 
verlaten, zijn positie is per 13 januari beschikbaar. 

  Het bestuur stelt Han Bruijn voor als kandidaat om als bestuurslid 
plaats te nemen in het bestuur.  

• Rens Buschers heeft zijn 1e periode als bestuurslid volbracht en 
aangegeven niet te willen verlengen. Hij gaat het bestuur verlaten, zijn 
positie is per 13 januari beschikbaar.  

  Het bestuur stelt Irma Coster voor als kandidaat om als bestuurslid 
plaats te nemen in het bestuur.  

Tegenkandidaten kunnen zich t/m 6 januari a.s. aanmelden bij secretaris 
Agnes van Wieringen, Telefoon 06 – 38 30 45 18. 

Aansluitend aan de jaarvergadering wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. 
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Uitnodiging voor alle leden  
van Buurtvereniging Beuseberg 
 

 
Jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie 2019 

op zondag 13 januari, aanvang 14.00 uur 
 

Locatie: Café Restaurant ”De Poppe” 
 

Het wordt een gezellige en gevarieerde middag, 
met een hapje en een drankje. 

 

Wij begroeten u graag in het jubileum jaar! 
 

De Seniorenclub  
 
Woensdag 12 december 2018 – Anna Geerdink 
 

De ontmoetingsruimte van museum Broer een 
leven lang boer was goed bezet met leden van 
de seniorenclub. Deze laatste bijeenkomst van 
dit jaar was Anna Geerdink uit Almelo bij ons 
om haar geschreven gedichten voor te dragen. 
Dit deed ze met prachtige uitdrukkingen en 
gebaren, soms op ingetogen, soms op hilarische 
wijze.  
 

Ook liet ze oude klederdracht van Twente zien, 
van knipmuts tot verschillende soorten rokken, 
schorten en onderbroeken. Hierna werden 
Broer en Gerrie bedankt voor hun gastvrijheid 
en hebben we de middag besloten met een 
hapje en een drankje. 
 

Gerrit en Gerda Schoolen 
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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 
 

Met het lid worden geef ik toestemming voor de publicatie door de 
buurtvereniging op haar website, facebook en overige media van foto’s, video’s 
of ander beeldmateriaal waar ik en/of degenen die ook op dit formulier staan 
genoemd zichtbaar op zijn. 

mailto:secretaris@beuseberg.nl
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