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Van de redactie 
 
Het jubileumjaar van de buurtvereniging is al een paar maanden in volle gang. 
De jubileumdag op 11 mei was een prachtige, goed georganiseerde happening 

voor jong en oud. Het was een 
en al GENIETEN met dikke 
hoofdletters. Verderop meer 
hierover. Ter gelegenheid van 
het jubileum mocht de redactie 
meewerken aan de jubileum-
krant, iets wat we met veel 
plezier gedaan hebben, samen 
met Gerianne Wibbelink. Zó leuk 
om door die oude kranten-
artikelen te neuzen op het 
internet en te ontdekken wat 
zich allemaal heeft afgespeeld. 

 

Daarnaast gingen natuurlijk ook de ‘normale’ verenigingsactiviteiten door, 
zoals de fietstocht op 2e pinksterdag en het jaarlijkse voorjaarsfeest. Over hoe 
gezellig en geslaagd het een en ander allemaal is geweest valt in deze editie 
van het Beuseberger Nieuwsblad meer te lezen. Niet als artikel terug te 
vinden, maar toch iets wat even vermeld moet worden is het feit dat het team 
van de buurtvereniging de 3e prijs in de wacht sleepte met het stratenvoet-
baltoernooi. En in een wat meer serieus nieuwsblad stond een mooi artikel 
geschreven over onze jeugd die de eerste zitmaaierwedstrijd organiseerde 
tijdens het voorjaarsfeest. Hulde! 
 

In de rubriek De Pen maken we wederom kennis met nieuwe buurtbewoners. 
De instroom van nieuwe bewoners en leden houdt onze vereniging én buurt 
jong en actief. Veel valt er de laatste tijd te lezen over de leegloop van het 
platteland. Gelukkig hebben wij daar geen last van. Nergens wordt er zoveel 
georganiseerd als bij ons. Van trekkertrek tot paasvuur, fietstochten, 
vogelschieten, toneel, reisjes en viswedstrijden. Saai? Op het platteland? Nou 
echt niet. Niet in de Beuseberg. Beuseberg bruist dankzij de buurtvereniging 
na 25 jaar als nooit tevoren. Fijne vakantie allemaal! 
 

Jo & Jo  
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Van de bestuurstafel 
 
Op het moment dat ik mijn stuk aan het schrijven ben is het alweer  
2e pinksterdag. Het is heerlijk weer dus menig Beuseberger zal vandaag het 
stalen ros weer van stal halen en genieten van een mooie fietstocht door een 
prachtige omgeving. 
 

Het paasvuur is ondanks de perikelen rondom de droogte goed verlopen. Een 
groot compliment voor de paasvuurcommissie voor de manier waarop ze zijn 
omgegaan met de beperkte hoeveelheid hout die mocht worden aangestoken. 
Ze hebben er het allerbeste van gemaakt wat er gezien de omstandigheden 
mogelijk was. Grote klasse. In de evaluatie met andere paasvuren en de 
gemeente zal er een modus gevonden moeten worden voor hoe nu verder in 
de toekomst. Zeker is dat de paasvuurcommissie hier positieve energie in zal 
stoppen, waarbij het belangrijkste is dat er volgend jaar gewoon weer een 
mooi en vooral gezellig paasvuur in de Beuseberg gemaakt kan worden. 
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Met een poep en een scheet zitten we ondertussen al halverwege ons 
jubileumjaar 2019. Wat een fantastisch jaar is het aan het worden. Met een 
machtig mooi carnaval en een zeer geslaagde jubileumdag, waarbij mij de eer 
te beurt viel om een prachtige rode beuk te mogen onthullen. Hiervan hopen 
wij allen dat deze net als onze vereniging de komende jaren in vreugde mag 
groeien en bloeien. 
 

In grote getale is er genoten van de mooie jubileumfietstocht waarbij er op 
vele manieren aandacht is gegeven aan onze 25-jarige historie. ’s Avonds is er 
heerlijk genoten van de Redneck-party waarbij jong en oud heeft kunnen 
genieten van lekker eten en drinken, mooie muziek en ludieke activiteiten. 
 

Nu kijken we uit naar het mooie voorjaarsfeest 2019. 3 dagen volop feest met 
een super muzikaal programma en vertier voor jong en oud. (inmiddels hebben 
we dit ook alweer achter de rug: noot van de redactie). 
 

We hebben als buurtvereniging meegedaan met 
de jaarlijkse clubkascampagne 2019 van de 
Rabobank. Wij bedanken iedereen die een stem op 
onze vereniging heeft uitgebracht. Door al uw 
stemmen op onze vereniging hebben we een 
mooie cheque overhandigd gekregen van ruim  
€ 800,00. 
 

Afgelopen week zijn we met het bestuur naar de 
spannende finale van de biljartcompetitie geweest. 
Na vele spannende potjes is Jan van de Fløter (Ulfman) dit jaar als terechte 
winnaar gehuldigd. Een lang gekoesterde wenst van Jan is dan ook eindelijk in 
vervulling gegaan.  

 

Met de wandelvierdaagse 
hebben we als bestuur het 
voorjaarsfeest gepromoot. De 
spandoeken zijn opgehangen 
en bij het stenen bankje zijn er 
flesjes met water uitgedeeld 
aan de wandelaars met daarop 
de tekst “Beuseberg Neugt Oe” 
als uitnodiging voor het 
voorjaarsfeest. 
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Nu het jaar 2019 al bijna halverwege is zijn we als bestuur reeds begonnen 
met een doorkijkje te maken naar 2020. We hebben daarbij de opzet om de 
begroting 2020 goed te budgetteren om ervoor te zorgen dat we de gezonde 
vereniging die we zijn ook kunnen blijven. Het is voor alle commissies erg 
moeilijk om de onvoorziene kosten in te schatten. Door een goede begroting 
op te stellen, met de juiste budgetten waaraan we ons conformeren kunnen 
we de post onvoorziene kosten tot een minimum beperken. 
 

Als bestuur vragen wij jullie allen om alle oude pröttel van ijzer of bijzondere 
metalen te verzamelen en op zaterdag 6 juli te brengen naar onze 
oudijzerwerf aan de Brummelaarsweg bij de familie Markvoort; Mokko. 
 

Namens het bestuur, 
Anton Klein Twennaar 

 
 

De seniorenclub 
 

Op woensdag 24 april was Gerie Groot Zwaaftink uit 
Vorden bij ons om verhalen te vertellen en 
gedichten voor te lezen en zelfgeschreven liedjes te 
zingen. 
 

Gerie noemt zich troubadour. Dat is iemand die 
vroeger langs kastelen en huizen ging om bewoners 
te vermaken met vaak romantische liedjes, wat bij 
ons ook uitstekend lukte. Het was een gezellige 
middag. 
 

Na dit optreden werd Dina Florijn begroet in het 
bestuur in plaats van Dine Groteboer, waarvan we 
tijdens een latere bijeenkomst afscheid zullen 
nemen. 

 

We hopen na de zomer in september weer samen te komen. 
 

Gerda en Gerrit Schoolen 
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Biljarten 
 
Dinsdagavond 4 juni was alweer de traditionele afsluiting van het biljart-
seizoen 2018-2019. 
 

Al sinds 2002 strijdt een hechte groep Beuseberger heren in een gemoedelijke 
sfeer om de biljarttrofee. De eerste partij vindt steevast plaats op de eerste 
dinsdag in september en daarna elke eerste dinsdag van de maand. Er wordt 
soms goed, soms slecht maar altijd sportief gespeeld om de punten.  
 

Het is sinds 2008 een goede gewoonte geworden dat halverwege de avond de 
dames van de biljartheren aanschuiven om hun mannen aan te moedigen om 
nog een paar laatste punten te pakken. Ook schuiven enkele leden van het 
bestuur gezellig aan.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na het laatste potje worden zoals altijd door Jan Remmelt Schoemaker de 
punten geteld en de eindstand berekend. Dat dit een serieuze aangelegenheid 
is, is te zien op de foto. 
 

En dan mag de voorzitter van de 
buurtvereniging Anton Klein 
Twennaar de uitslag bekend-
maken en de trofee overhandigen. 
Dit jaar is dat extra leuk omdat de 
winnaar van dit seizoen niet 
alleen nog nooit eerder als eerste 
geëindigd is, maar ook nog eens 
de senior van de groep is. Er klonk 
dan ook een luid applaus voor de 
winnaar Jan Ulfman.  

Jan, ook vanaf hier nogmaals van harte gefeliciteerd. 
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De uitslag 
 

Naam gemiddelde 

Jan Ulfman 3.4 

Wim Kettelarij 3.7 

Henk Pekkeriet 3.8 

Jan Haan 4.0 

Wim Paalman 4.1 

Jan Markvoort 4.3 

Jan Remmelt Schoemaker 5.0 

Gerrit Schoolen 5.2 
 

Ondertussen pakken donkere wolken zich samen en wordt veelvuldig 
buienradar geraadpleegd: houden we het nog droog tot we thuis zijn? En 
hoewel het nog erg gezellig is, staat toch iedereen op om nog voor de bui thuis 
te zijn. Helaas dat gaat niet lukken! Bijna thuis barst het los, niet alleen van 
binnen, maar nu ook van buiten nat. 
 
 

Anja Kettelarij 
 
 

OPROEP 
 

Brom-snorfietstocht 
 
Wij willen 28 september a.s. de eerste 
Beuseberger brom-snorfietstocht 
organiseren. Een lange tocht voor de 
bromfietsen en een wat kortere voor de 
snorfietsen. We willen graag weten of 
hiervoor genoeg animo is, geef je 
daarom op via onderstaande contact- 
gegevens. Groeten van de BSBC! 
Bert Groteboer (tel. 06-53599632),  
Han Bruijn (06-33566676). 
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Ik geef de pen door aan… 
 
 Wil je jezelf voorstellen? 

Wij zijn Erik Pots en Jolande Wesselink 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling? 
Ons gezin bestaat uit onze zoon Bas (11), 
dochter Daphne (6) en wij 2-en. 

 

 Waar en wanneer ben je geboren?  
Erik is geboren en getogen in Holten op 18 
maart 1974 en Jolande is geboren in Doetin-
chem op 25 april 1973 en getogen in het 
Gelderse Hengelo. 

 

 Waar woon je nu? 
 Aan de Kroepinsweg 2 te Holten 
 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
Erik runt Autobedrijf Pots, dat na jaren aan de Larenseweg te zijn gevestigd, 
sinds kort is verhuisd naar de Handelsweg. 
Jolande werkt als administrateur bij ICP Group in Holten en werkt 
daarnaast bij Autobedrijf Pots 

 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?  
Voor Erik zijn dat (hoe kan het ook anders) de 
auto’s (oldtimers), houdt hij van 
mountainbiken en geniet hij net als Jolande van 
het buitenleven aan de Kroepinsweg. 
Jolande leest graag (kijkt uit naar de zomer-
vakantie met nu 2 kids met een zwemdiploma 
en dus weer tijd voor een boek aan de rand van 
het zwembad), gaat naar de lokale sportschool. 

 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s? 
Wij kijken graag samen series van Netflix, 
Videoland etc. Heerlijk, 1 serie in 1 week, niks 
een week wachten tot de volgende aflevering. 
Radioprogramma: het foute uur van Q music!!! 
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 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
Rund um Hause (klusvakantie!) 

 

 Heb je (huis-)dieren?  
 Zo ja, kun je hier iets over vertellen? 

Zeker! We hebben onze BBB, Blije Beusebergse 
Bullebak, genaamd Bumper. Superlief en waaks. 

 

 Waar ben je trots op?  
Op ons gezin. 

 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen? 
 Erik: met een Ferrari racen op het circuit  

Jolande: lekker paardrijden (net als vroeger) 
Met ons gezin nog een mooie reis maken naar Canada of Zuid-Afrika. 

      

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
Haha, de feestjes!! We vallen natuurlijk met onze neus in de boter, we 
wonen hier nog niet zo lang en dan gelijk een prachtig jubileumfeest 
meegemaakt! En onze buren van Kroepin kunnen er ook wat van in hun 
Kroepins feestweide! 

 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
Bas is het meest actief geweest in de afgelopen jaren met het paasvuur. 
Daphne heeft met een stel meiden opgetreden bij de laatste revue, 
superleuk! Beiden hebben al een paar keer meegedaan met de 
carnavalsoptocht en de kidsavond/-middag. Binnenkort komen we zelf  
nog in actie met het organiseren van een activiteit. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of 
boekje?  
Gewoon lekker doorgaan! Mooie, gezellige vereniging. 

 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
Paasvuur, carnaval, jeugdactiviteiten. 

 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers?  
Wij, maar ook de kinderen, wonen met veel plezier op 
de Beuseberg!  
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Fietstocht Beuseberg 2e pinksterdag 
 
Het was weer zover. We mochten weer aan de start verschijnen bij de 
Beuseberger buurtvereniging om deel te nemen aan de fietstocht. Een jaarlijks 
terugkerend spektakel voor jong en oud. De start was deze keer aan het 
Zandvoortspad. Toen we het Zandvoortspad opfietsten zagen we de vlag van 
de Beuseberg en het ontvangstcomité al zitten, hier konden we ons inschrijven 
en ontvingen we de papieren die we nodig hadden om ons pad te vervolgen. 
 

De weeromstandigheden waren voortreffelijk, de zon scheen volop en er 
stond nauwelijks wind.  Na veel gepraat met andere deelnemers werden we 
toch vriendelijk gevraagd om op pad te gaan. We reden via het Zandvoortspad 
richting Aalpolsweg. Hier aangekomen moesten we linksaf slaan richting 
rotonde Rijssenseweg. Deze moesten we oversteken en dan weer direct 
rechtsaf onder de tunnel door onze weg vervolgen. Hierbij kwamen we langs 
de uitgegraven ruïne van het voormalige kasteel de Waerdenborch. Deze werd 
pas in 1972 weer opgegraven en blootgelegd. Dit was tevens een vraag die je 
beantwoorden moest op het formulier.  
 

Verder fietsend op de Borkeldweg 
richting de Postweg, daarna door de 
Brilsteeg richting de Borkeld. Al 
fietsend door de buurtschap kwamen 
we ook langs zorgboerderij De 
Borkeld. Dit is een stichting die voor 
opvang zorgt voor langdurig werk-
lozen en lichamelijk en geestelijk 
gehandicapten. Onze weg vervolgend 
over de Geskesdijk en door het 
Kluinerveen. Dit is een prachtig 
aangelegd stukje natuur. Ook het 
fietsen door het Overveen is schitte-
rend. Dit is een stuk grond, terug-
gegeven aan de natuur. Als je dan ziet 
wat er allemaal ontstaat, het is een 

lust voor het oog. Dit gebied grenst aan het fiets- en wandelwerk Twente en 
ligt midden in het knooppuntennetwerk. Hier had de organisatie tevens voor 
een koffiepauze gezorgd met natuurlijk een plak cake. Superlekker.  
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Na veel gepraat en sterke verhalen sloegen we weer het been over de fiets en 
zetten onze tocht voort al fietsend richting de Wind. Hier moest je goed 
uitkijken om de weg over te steken. Het verliep gelukkig voortreffelijk. Over de 
Lichtenberg fietsend krijg je al gauw het wauw-gevoel, zo mooi en zo 
ruimtelijk. Een genot om hier te mogen fietsen. We werden verder geleid 
richting Plaggenweg en dan zit je alweer in een ander uitzonderlijk 
natuurgebied, namelijk de Holterberg. Net begonnen aan de Holterberg werd 
er gestopt voor een versnapering en om het vochtgehalte op peil te houden. 
Ook hier had de organisatie natuurlijk aan gedacht.  
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De tijd ging snel voorbij, dus werd er gevraagd om door te fietsen want er 
moesten nog een aantal kilometers onder de trappers door om de 
eindbestemming te halen. Dus pakten we de draad weer op en zetten ons 
beste beentje voort richting Sprokkelweg en dan zit je eigenlijk midden op de 
Holterberg. We werden verder verwezen om weer richting Holten te fietsen. 
Als maar doorfietsend kwamen weer uit bij de Rijssenseweg en voor veel 
Holtenaren bekend bij Kareltand. Hier moesten we de weg oversteken, het 
spoor over richting Velddijk en daarna linksaf de Sprokkelweg en de 
Borkeldsweg op. Toen fietsten we al aardig in de richting van ons eindpunt bij 
de familie Klein Teeselink (Nicolaas) waar we hartelijk werden ontvangen.  

 

Na inlevering van 
onze papieren was 
het tijd om het 
vochtpercentage 
aan te vullen en 
onze benen te laten 
rusten. Want laten 
we eerlijk wezen, na 
plusminus 27 km 
was het goed 
rusten. Dit alles ging 
natuurlijk gepaard 
met veel sterke en 
bijzondere 
verhalen. Voor 
eenieder die dit 
leest, wees ervan 
overtuigd dat dit 
een evenement is, 
dat bijzonder 
gezellig en van 

hoogwaardige kwaliteit is en voor jong en oud. Maar vooral bedank ik de 
organisatie die weer een prachtige en een bijzondere fietstocht heeft 
georganiseerd.  Een speciale dank aan de families Kruithof en Klein Teeselink 
voor hun gastvrijheid. Hopelijk tot volgend jaar. 
 

Albert Meerman   
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Backpacken in China 
 

Dochter Sandra wilde graag naar China om het land 
beter te leren kennen. Vriend Joep ging niet mee, dus 
werd vader Anton de wacht aangezegd. Ik hoefde niet 
zo heel lang na te denken en de eerste plannen 
werden gemaakt. We wilden ‘low-cost’ en veel 
vrijheid. We zouden wel zien hoe het ging lopen. Het 

plan was om van HongKong in het zuiden naar Beijing (Peking) circa 2000 km 
noordelijker te reizen per trein, slapen in hostels en eten wat we tegen zouden 
komen. De tickets hebben we gekocht, de visa geregeld en de eerste en laatste 
overnachtingen geboekt. Een goede voorbereiding is het halve werk. De 
rugtassen werden gepakt. Ja hoor, hier geldt: alles wat je thuislaat is mooi 
meegenomen. Regenjas mee? Hoeveel broeken? En hoeveel schoenen? Altijd 
lastige overwegingen. 
 

Uiteindelijk was de datum van vertrek daar. Per NS ging het naar Schiphol. Via 
een tussenstop in Beijing zouden we naar HongKong vliegen. In Beijing onze 
eerste vertraging van 6 uur. Maar we laten ons niet klein krijgen door deze 
tegenslag. In de avond komen we aan in het hostel in een oude volkswijk. Oei, 
dat ziet er niet fris uit. Maar gelukkig zijn we jong, dynamisch en flexibel en 
kunnen we deze tegenslag ook goed verwerken. ’s Avonds snel nog naar de 
waterkant waar we volop genoten hebben van de skyline van HongKong 
Island. 
 

 
 

De volgende dag per ferry naar HongKong Island. Daar regent het en we 
navigeren naar het punt waar de tram ons naar de Peak zal brengen, waar we 
een geweldig uitzicht zullen hebben op HongKong. De tram was aan groot 
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onderhoud toe, dus helaas voor ons. Het zachtjes regenen was inmiddels ook 
opgehouden. Nadat we een mooie tempel hadden bezocht, besloten we om 
de ferry maar te pakken naar Shenzhen. In Shenzhen hebben we een aantal 
bedrijven bezocht, met de bijbehorende rituelen. 
 

Vervolgens werd het tijd om het stedelijk gebied te verlaten en ons eigen pad 
te kiezen. Per hogesnelheidstrein (300 km/uur) ging het naar Xingping, waar 
mooie hoge steile groene bergen verrezen. Xingping is niet al te toeristisch, 
waardoor het er relatief rustig is. Het kost wel wat meer moeite om er te 
komen. Gelukkig spreekt en luistert Sandra beter Chinees dan ik. We namen 
selfies, zoals de Chinezen dat erg goed kunnen, bij de plek die op het  
20 yuan biljet staat, beklommen een behoorlijke hoge berg, waar het zweet 
goed loskwam en omdat het Hemelvaartsdag was, maakten we een fietstocht 
in de omgeving van Xingping.  
 

 

Ondertussen ging het eten met stokjes ons steeds beter af. We weten niet 
precies wát we allemaal gegeten hebben maar het was gevarieerd en erg 
lekker. Na Xingping was het tijd om te verkassen. We zouden ergens in Guilin 
over moeten stappen op een andere bus. Maar nu bleek dat de andere bus 
wellicht 500 meter verderop stond. Probeer dat maar eens te regelen in een 
stad waar je niet dagelijks komt, niet weet hoe de wind waait en waar je met 
Holtens dialect niet veel toehoorders hebt. Uiteindelijk met onze bepakking 
achterop een motor door het Chinese verkeer naar de volgende bushalte waar 
onze bus stond. Pfffff…. 
 

Nu nog even wat geld pinnen. Dit had wat meer voeten in de aarde. Onze 
pinpassen werden niet geaccepteerd bij de meeste banken, wel bij andere 
banken, maar die waren in dit deel van China niet dik bezaaid.  
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Uiteindelijk kregen we de buschauffeur zover dat 
hij bij een ‘goede’ bank stopte. Dat was een grote 
opluchting, zelfs Sandra zat even in de piepzak. 
 

Na een lange (berg)rit kwamen we uiteindelijk aan 
in Daizhai. Met de tassen op de rug begonnen we 
aan de wandeling van ongeveer een uur bergop, 
naar de rijstterrassen. Dat is het nadeel als je 
‘rustige’ plekken bezoekt, weinig openbaar 
vervoer. Maar iedere nadeel heb z’n voordeel. Het 
was er relatief rustig en erg mooi.  
 

De dag erop zouden we naar een dorpje lopen (ca. 
4 uur) en dan met een busje terugrijden. Het begon 
wat te druppelen en het druppelen ging over in 
regen en vervolgens in serieuze regen. Na goed 
teamoverleg hebben we besloten om halverwege 
maar terug te gaan. Zuurkoolnat kwamen we in 
ons hostel en nadat we enigszins opgedroogd 
waren en weer op temperatuur waren gekomen 
hebben we de koppen bij elkaar gestoken. We 
moesten de plannen die we nog niet definitief 
hadden gemaakt enigszins bijstellen. We besloten 

om van Guilin naar Beijing te vliegen en daar het restant van de vakantiedagen 
door te brengen. Het reizen per trein en bus neemt toch wel heeeeeeel 
veeeeeeel tijd in beslag. 
 

De volgende ochtend de berg op, genoten van een mooie zonsopkomst en een 
berg aan fotograferende Chinezen. Nu met een 4x4 de berg af, de bus in en 
nog een kleine zondagmiddagwandeling in Guilin naar het prachtige mooie 
vliegveld van Guilin waar, na lang wachten, bleek dat onze vlucht die dag niet 
doorging. Weer tegenslag, maar we lieten ons niet van de wijs brengen. Het 
hele spul naar een hotel en de volgende ochtend stonden we weer fris en 
fruitig op het vliegveld, waar de aluminium vogel ons naar Beijing bracht.  
 

Nieuwe situatie, nieuwe dingen om uit te zoeken. Met de metro naar ons 
hostel in een hutong, een oude volkswijk redelijk in het centrum. We hadden 
al zoveel gezien en meegemaakt en nog een week voor de boeg in Beijing! 
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Uiteraard hebben we alle toeristische bezienswaardigheden bezocht: het Plein 
van de Hemelse Vrede (Tiananmenplein) en het strijken van de vlag bij 
zonsondergang, de Verboden Stad, het Olympische dorp, met een wandeling 
over het dak van het birds nest (vogelneststadion), Pearl Market, voet-
massage, kapper, Lama tempel, pekingeend gegeten, ijsco’s gegeten en een 
bezoek aan de Chinese muur.  
 

 

Het bezoek aan de Chinese muur kon geboekt worden vanuit ons hostel. Maar 
deze optie had enkele nadelen. We zouden naar een plek gaan waar het 
wemelt van de Chinese toeristen én er zat een stevig prijskaartje aan. We 
blijven tenslotte Nederlanders en bovendien waren we op enige rust uit. We 
kozen voor de optie om zélf de excursie te regelen. Via de metro, een bus en 
nog een bus kwamen we tenslotte na een uur of drie reizen aan in een klein 
dorp. We hadden de muur, bij wijze van spreken, voor onszelf! De 
temperatuur liep op en de wandeling kostte nogal wat energie. Gelukkig had 
Sandra om de paar meter de grote behoefte om foto’s te maken van dit 
wereldwonder van zo’n 6400 kilometer lang. 
 

Het is overigens niet voor te stellen 
hoe lang die muur is, hoe deze over de 
bergen kronkelt en welke afmetingen 
hij heeft (hoogte en breedte). Ook kun 
je niet stellen dat de muur helemaal 
waterpas is. Alleen bij het denken aan 
de hoeveelheid werk wat het heeft 
gekost gutst je het zweet al van het lijf 
af. Met andere woorden: ga beslist 
kijken als je in de buurt bent. 
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Maar ook van het gewone leven in 
Beijing hebben we erg genoten: Het 
rondslenteren in de hutongs, het 
bewonderen van het vervoer (scooters, 
bakfietsen en fietsen), het eten bij de 
Chinees, soms een noodgedwongen 
verrassingsmenu, dan weer uitgenodigd worden bij een groep noabers die op 
de stoep samen zitten te eten. Ook werden we spontaan uitgenodigd voor een 
potje tafeltennissen wat in het Chinees pingpongen is. Pingpong is een grote 
sport in China en helaas gingen we beiden strijdend ten onder.  
 

Aan alles komt een einde, zo ook aan 
dit avontuur. Van Beijing naar Kiev 
en vervolgens naar Düsseldorf, waar 
we met een boemel naar Arnhem 
gingen en ik in Holten centraal 
aankwam. 
 

 
 
 

Tips: 
WeChat, Maps.me én voldoende cash. 
Vrede houden met een ietsiepietsie Chineessprekende reisgenote. 
 

Ik heb er erg van genoten en Sandra zegt ook dat het haar goed bevallen is.   
 

Anton Bronsvoort  
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11 mei 2019 
 

 

Wat een dag,  
wat een deelname,  

wat een feest. 
 

WAT EEN BELEVING! 
 

 
Vorig jaar maart zijn wij, jubileumcommissie, voor het eerst bij elkaar geweest 
om te brainstormen over hoe we het 25-jarig jubileum van de buurtvereniging 
willen gaan vieren. Al pratend kwam al snel het besluit, het moet een feest 
gaan worden voor jong en oud, er moet voor iedereen wat te beleven zijn. Op 
dat moment is de kiem voor de belevingstocht ontstaan. 
 

We gingen verder met het brainstormen en een van de kreten was: het zou 
mooi zijn als er ook een blijvende herinnering aan het 25-jarige jubileum komt. 
Hieruit is de rode beuk met bijbehorende boomcirkel met de tekst Buurt-
vereniging Beuseberg 1994 voortgekomen. 
 

Wat we na de belevingstocht konden gaan doen was niet zo gemakkelijk in te 
vullen. Het zou mooi zijn als we gezamenlijk wat konden eten, daar waren we 
wel uit, maar in welke vorm wisten we niet. Juist op dat moment meldde de 
BAF zich met de mededeling “wij willen graag een speciale feestavond voor 
alle Beusebergers organiseren, maar het moet wel iets bijzonders worden”. 
Hiermee hadden we ook het avondprogramma rond. Wat ons toen nog restte 
was slechts het uitwerken van de details en vervolgens de zaken zoveel 
mogelijk uitbesteden. 
 

Zowel Menum als de gemeente konden akkoord gaan met locatie voor de 
boom. Beiden hiervoor dank. De toneelgroep was bereid om ons bij de 
Wippert te vermaken en de oud-klootschieters van de Evertjesweg waren 
bereid om de tweede pauze voor hun rekening te nemen. Ook jullie hiervoor 
hartelijk bedankt. 
 

Wat overbleef waren twijfels over het weer en het aantal deelnemers. Op  
11 mei bleek al snel dat dit niet nodig was, want toen wij om half drie 



21 

klaarstonden met de koffie was het een genot om te zien hoe onder een 
stralende zonnehemel het terrein rondom de rode beuk volstroomde met 
buurtgenoten, zowel jong als oud. 
 

Het evenement begon met de onthulling 
van de rode beuk. Onze voorzitter Anton 
Klein Twennaar deed dit met een zeer 
treffend gekozen tekst die zowel 
betrekking had op de boom, de buurt, als 
op de buurtgenoten.  
 

Daarna werden al snel de fietsers per 
groep op pad gestuurd en ook de huifkar 
vulde zich spoedig met de wat minder 
mobiele Beusebergers.  
 

Toen we later op de middag bij het eind-
punt van de belevingstocht aankwamen 
waren we blij verrast door de gezellige 
sfeer die de BAF daar voor ons allen 
gecreëerd had. 

 

Grote klasse BAF, jullie hadden er veel werk van gemaakt en het resultaat was 
een onvergetelijke feestavond. Uit de vele reacties die we hebben ontvangen 
kunnen we opmaken dat velen hebben genoten van een fantastische avond, 
met fijne muziek, lekker eten, lekker drinken en een warm vuurtje. 
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Kortom volop genieten! 
BAF Bedankt!! 
 

 

Antwoorden fietsbelevingstocht 
 

Tot slot op verzoek, hieronder nog de antwoorden van de fietsbelevingstocht. 
 

• De eerste twee vragen waren paasvuurvragen. 
 Aan de Fliermatenweg is tweemaal een paasvuurmarathon georganiseerd, 

in 1998 en in 2018, de juiste volgorde van de paasvuurfoto’s was C 2006,  
A 2011 en B 2014. 

 

• Daarna kwam aan de Langstraat de vraag wanneer de seniorenclub was 
opgericht. Dit was op 3 februari 2009.  

 

• Na ontvangst door de toneelgroep gingen de groepen op zoek naar het 
beeld met de handen binnen bij de Wippert, dit was echter op 
raadselachtige wijze verdwenen. Het antwoord op de vraag was: 

 Hand in hand de toekomst in 
 Zo lang d’r saamhorigheid zal wea 
 Leeft d’r leu op desse stea, 
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 Den stea den is verankerd in ons marg: 
 Onzen mooi’n Beusebarg 
 Aangeboden daar de BAF ter ere van het 12 ½-jarig bestaan van 

buurtvereniging Beuseberg. 
 

• Bij de Schipbeek was een fotovraag over het vissen, deze foto was 
gemaakt bij het Catsmeer. 

 

• Het antwoord op de vraag over het diploma dat behaald kan worden 
tijdens de oudijzeractie is het schooiersdiploma. Voorbeelden van de 
soorten metalen/materialen die gescheiden worden zijn; rood koper, geel 
koper, aluminium, rvs, zink, lood, kabels, accu’s, motoren, oud ijzer. 

 

• De juiste volgorde van de carnavalswagens was C 1996, A 2006, B 2007. 
 

• Onderweg doemde de uitkijktoren op, deze stond symbool voor Erik van 
de Koopman en Arnold van Toone in de rol van Nösmans en Kniep’n Appie. 

 

• Het verhaal op het paasvuurkeetje was waar, het paasvuurkeetje heeft 
verschillende functies gehad, bijvoorbeeld als kassa bij het voorjaarsfeest 
en muntverkoop bij verschillende activiteiten. Het gewicht van de kloten 
was samen 964 gram, de rode woog 548 gram en de gele 416 gram. 

 

• De oplossing van de rebus was: vijfentwintig jaar buurtvereniging 
Beuseberg. 

 

• In 2007 heeft de BAF het initiatief genomen om de plek rondom het 
stenen bankje op te knappen. 

 

Wij hebben gemeend dat de antwoorden op de vragen niet het belangrijkste 
zijn, maar wij hopen dat door het beantwoorden van de vragen er weer 
herinneringen zijn opgehaald aan het 25-jarig bestaan van buurtvereniging 
Beuseberg. 
 

Groeten namens de jubileumcommissie:  
Jan Coster 
Wim Huzen 
Jose Schoemaker 
Marieke Steunenberg 
Miny Stoevenbelt 
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Buurtvereniging Beuseberg 25 jaar! 
 
Ja, en dan bestaat de Buurtvereniging Beuseberg 25 jaar. Tijd voor een feestje! 
Maar wat voor een? Het wordt een middag- en een avondprogramma. De 
middag neemt de Buurtvereniging zelf voor haar rekening. De BAF besluit het 
avondprogramma voor hun rekening te nemen. Dat wordt een Redneck-party. 
Volgens mij blijken er vele Beusebergers te zijn die niet weten wat hen te 
wachten staat. Ze komen er vanzelf wel achter. 
 

Om 14.30 uur wordt eenieder verwacht bij de steen. Na een goed gesproken 
woordje van onze voorzitter Anton wordt er een boom onthuld. Daarna begint 
een belevingstocht door de Beuseberg. Het vervoermiddel is zeer divers: 
fietsen, paard met huifkar, toek-toek, brommertjes... De overeenkomst was 
dat iedereen erg goed te pas was. Onderweg moesten er vragen beantwoord 
worden en waren er gelukkig een tweetal rustpunten op de 22 kilometer lange 
tocht. De eerste was bij de Wippert, hier kregen we een “triatlon-onthaal”, 
waarna een drankje er zeker goed in ging. De tweede stop was bij Huuske, hier 
was ook iets voor in de andere hand! Via de stenen bank kwamen we 
uiteindelijk op het feestterrein bij Juleke aan. 
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Zo langzaamaan kwamen alle 
fietsers en ook degenen die de 
fietstocht hadden overgeslagen 
op het feestterrein binnen. Hier 
werd duidelijk wat er met een 
Redneck-party werd bedoeld. 
Er waren diverse tenten en 
overal stond drinken klaar in 
kruiwagens. Er was een 
geweldige barbecue geregeld 

waar je zelf wat kon afhalen. Het smaakte allemaal erg goed. In de schuur kon 
een doorlopende fototentoonstelling worden bekeken, gemaakt door Ilse, 
Wieke en Marloes. Ze waren zelf ook te bewonderen toen ze nog lief en erg 
schattig waren bij de playbackshow.  
 

 

Voor wie wilde kon er getokkeld worden, na een klimpartij zeilde je over het 
feestterrein naar beneden. Voor velen was dat het wachten meer dan waard. 
In de grote tent waren tafels met stoelen neergezet. De kachels brandden hier 
lekker. Op de tafels stonden ouderwets, sigaren en sigaretten. Annet Haan 
maakte foto’s waarvoor de kleding klaar hing. Twee tenten hadden een groot 
vuur in het midden waar iedereen omheen kon zitten, op houtpoeren of op 
planken. Op vele plekken stonden vuurkorven.  
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Helemaal achteraan was de hottub met 
kleedkamer. Ook hier werd druk gebruik 
van gemaakt, het water was lekker warm. 
Om het nog gezelliger te maken was er 
een goochelaar, deze kwam langs de 
tafels en zitjes lopen om zijn kunstjes te 
laten zien. Er was een accordeonist 
(Martijn de Polkaman) die er zeker de 
sfeer in wist te krijgen. Tenslotte waren er 
nog de Dudes of Hengel, een geweldige 

band die er zeker de stemming nog beter in wisten te krijgen. 
 

De speciale editie van de Beuseberger Courant zal later onder alle leden 
worden uitgedeeld. Dat is niet gelukt tijdens dit geweldige feest, slechts 
enkele exemplaren zijn ter inzage gelegd. 
 

Rest mij niets anders dan de organisatie te bedanken voor dit jubileumfeest. 
En zoals ik menigeen heb horen zeggen: “Als de BAF het organiseert, dan weet 
je gewoon dat het voor mekaar komt”. Daar kan ik het alleen maar mee eens 
zijn. En natuurlijk ook alle aanwezigen bedankt voor het helpen bouwen van 
een geweldige herinnering ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de 
buurtverening. 
 

Gerianne Wibbelink  
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Een zonnige 1e editie trekkertrek Holten 
 
De vrijdag na Hemelvaart was in de Beuseberg de Trekkertrekwedstrijd van 
Holten te vinden. Nadat 20 jaar geleden de laatste trekkertrekwedstrijd was 
verreden in Holten heeft een nieuwe commissie van MAC De Holterberg het 
evenement weer nieuw leven ingeblazen.  
 

Met een prachtig weertje en veel bezoekers was het een prachtige dag. Er 
hadden zich 110 deelnemers ingeschreven waaronder een groot aantal 
Beusebergse deelnemers. Jan Rietberg wist in de 5500 kg klasse zelfs de 
tweede prijs in de Beuseberg te houden en liet daarmee Jeroen Groteboer,  
Rik Markvoort en Jiska Vasters achter zich.  

 

In de 7000 kg klasse was 
ook een groot deel van het 
trekkertrekbestuur 
vertegenwoordigd. Zo 
reden Niels Schutte, Rik 
Lohuis en Gerben Sluiter 
mee. En maakte Jordi 
Vasters het Beusebergse 
rijtje in deze klasse af. 
Omdat deze jongens er 

geen genoeg van konden 
krijgen reden zij een dag 
later, samen met Jeroen 
Groteboer, mee tijdens de 
wedstrijd in Loo-Bathmen. 
Het begint er aardig op te 
lijken dat de Beuseberg 
een heus nieuw trekker-
trekteam heeft…  

 

Dat de eerste editie goed is verlopen blijkt wel uit de geluiden van de 
bezoekers en deelnemers. Voorzitter Niels Schutte geeft aan dat ze dit van 
tevoren niet hadden verwacht. “Natuurlijk speelt het mooie weer een grote 
rol. Maar dat de drank niet was aan te slepen, de patat bijna op was, het tot 
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op het einde druk was met bezoekers en de deelnemers volgend jaar graag 
weer willen komen, hadden wij alleen maar kunnen hopen”.  
 

Deelnemers kwamen uit heel Overijssel, de Achterhoek en zelfs uit Drenthe. 
Maar ook de andere Holtense deelnemers waren goed vertegenwoordigd. Zo 
namen Holternaren Thomas Bloemenkamp en zijn vader Wilco maar liefst in  
3 klassen de eerste prijs mee naar huis. Thomas was al vastberaden om de 
prijzen te willen pakken en sprak achteraf dronken van geluk over een 
geweldige dag.  
 

Speaker Rik Markvoort sloot de dag af met een bedankje voor alle deelnemers 
en het publiek waarna er in de tent op het terrein nog gezellig afgesloten kon 
worden.  
 

Thijs Veneklaas-Slots 
 

 
 

AOW’ers aan de kaviaar 
 
Vrijdagmiddag 14 juni togen de leden van de beleggingsclub AOW-Investments 
per fiets naar de Gelderse Achterhoek. De reclameslogan “Gelderland levert je 
mooie streken” kan wel kloppen want het was er erg mooi. De Achterhoekers 
dragen dat nu uit en onderstrepen dat met groene vlaggen waarvan er steeds 
meer wapperen. Wellicht een idee om dat ook in Salland te introduceren. De 
groep fietsers viel al snel uiteen. Een groep die wél heeft geïnvesteerd in een 
elektrische fiets en een groep die op eigen kracht tegen de wind opbokste.  
 

Halverwege zagen we een agrariër die het gras aan het maaien was in de 
siertuin met een zitmaaier. Mooi rustig werkje zo aan het einde van de 
werkweek. 
 

Ruim op tijd meldden we ons op het erf van de Steurhoeve aan de Holterweg 
in Laren, waar we ontvangen werden door Jeffrey en Sandra Hoentjen. Jeffrey 
is de zoon van Sandra en Martin Hoentjen. Met z’n drieën runnen ze de 
Steurhoeve. In de kas werden we voorzien van een kop koffie en een koek. Dat 
het in zo’n kas warm kan worden ondervonden we; het zweet parelde op onze 
voorhoofden. Of was dat het gevolg van de inspannende fietstocht? 
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Jeffrey presenteerde ondertussen z’n PowerPoint-presentatie, waarin hij ons 
duidelijk probeerde te maken wat de relatie is tussen de vis de steur en de 
eitjes: de kaviaar. We wisten niet veel van dit onderwerp af, dus we hebben 
veel geleerd. Altijd handig om te weten. Vervolgens namen we een kijkje in de 
stal waar grote ronde bakken staan en waar de steur groot wordt gebracht. De 
AOW’ers stelden de goede vragen en Jeffrey beantwoordde deze vragen 
vakkundig. Hierna was er tijd voor de proef op de som. We konden aan de 
kaviaar. Ook het eten van zo’n delicatesse is aan regels gebonden. 
 

Mond met water spoelen, zodat de aroma’s beter tot hun 
recht komen. Beetje kaviaar op temperatuur laten komen 
op je vuist, en dan opzuigen. De kaviaar tegen het 
gehemelte kapot drukken. En dan… genieten. 
 

Nadat we de familie Hoentjen bedankt hadden voor de 
gastvrije ontvangst ging het noordwaarts op huis aan. 
Frappant was dat de vrouw van de zitmaaiende agrariër 
op precies dezelfde plek aan het maaien was. Had de 

agrariër z’n werk niet goed gedaan? Groeit het gras zó snel? Of had de vrouw 
des huizes ook recht op een rustig momentje? Het gaf in ieder geval gras tot 
nadenken. 
 

Toevallig kwamen we langs een terras waar nog plek over was. Zo’n 
buitenkans mag je niet laten liggen. Mooie plek om de bedrijfsvoering van de 
Steurhoeve te analyseren en de excursie te evalueren. 
 

Anton Bronsvoort 
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Voorjaarsfeest Beuseberg 21, 22 en 23 juni 2019 
 
Wauw, wat was het een geweldig feestweekend! De sfeer was goed, het weer 
was goed, de locatie was weer goed. Kortom een geslaagd feest wat ons 
betreft. Voor degene die er helaas niet bij konden zijn... Jullie hebben wel wat 
gemist en zet de datum voor 2020 maar vast in je agenda 19, 20 en 21 juni 

(onder voorbehoud)😊. 
 

De voorbereidingen zaten erop en alles was in orde op vrijdagavond, zodat we 
konden beginnen met de revue. De tent was al snel vol en de artiesten 
maakten zich klaar om er een mooie show van te maken. Verschillende acts en 
dans/zang/muziekgroepen stonden op het toneel om er een geslaagde avond 
van te maken. 
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In de pauzes werden er weer flink wat lootjes verkocht, want iedereen wou 
graag kans maken op een van de vele cadeaus. De hoofdprijzen deze keer 
waren 2 vleesbonnen, beschikbaar gesteld door de familie Schutte. Gerrianne 
Wibbelink was een van de hoofdprijswinnaars en de andere winnaar is tot op 
heden helaas nog niet bekend. Degene met lootje 696 kan zich nog steeds 
melden bij de voorjaarsfeestcommisie. 
 
 

 

Ook was er dit jaar weer een mystery guest aanwezig. Dit keer waren er niet 
heel veel vragen nodig om Janneke Paalman te raden. Na de revue werd er 
nog een klein feestje gevierd.  
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Op zaterdag werd alles in een snel 
tempo klaar gemaakt voor 
Beuseberg in beweging. Er was een 
sportieve en gezellige spelmiddag 
georganiseerd voor jong en oud. Er 
werd fanatiek gestreden voor elk 
punt om een mooie beker in 
ontvangst te kunnen nemen. 
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Eenmaal klaar met de spelletjes was het tijd voor een drankje en een dansje en 
deze twee waren een ideale combinatie met het mooie weer en Zwarte 
Jannes. Hij zorgde 2 uur lang voor een feestelijke sfeer met zijn gezellige 
meezingers. 
 

 
‘s Avonds ging het feest in de tent weer gewoon verder met Kroepin. Man, 
man, man, daar gingen de voetjes weer van de vloer. Tot in de late uurtjes was 
het nog gezellig en zorgden zij voor een knalfeest. 
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38 

Voor zondag hadden we weer een brunch op het programma staan waarvoor 
200 Beusebergers zich hadden opgegeven. Maar gelukkig waren er veel 
vrijwilligers die ons hebben geholpen om er een gezellige en smakelijke 
ochtend van te maken. Waarvoor nogmaals bedankt. Onder het genot van een 
broodje zorgde het Brook Duo voor de muzikale noot. En om de sfeer erin te 
houden tijdens de pauze werden de Bathemse Knooiers ingezet.  
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Aansluitend op de brunch was er vogelschieten en boogschieten. Om  
14:00 uur werd het eerste schot gelost door de schutterskoning van 2018  
Jan Coster. Er waren dit jaar 79 deelnemers. Na 17 schoten werd de kop eraf 
geschoten door Dinant Aanstoot. Daarna was het Wilco Aalpol die na  
39 schoten de linkervleugel eraf schoot. En na 66 schoten was het Wim Jansen 
die de rechtervleugel eraf schoot. De staart werd na 83 schoten door Frank 
Agterkamp geraakt. De romp liet enige tijd op zich wachten en zat goed vast 
maar Bert Groteboer kreeg het na 407 schoten voor elkaar om hem eraf te 
schieten en werd daarmee de nieuwe schutterskoning van de Beuseberg 2019. 
Helaas voor Wim Paalman want die kreeg daardoor niet meer de kans om het 
te proberen en was dus helaas de pechvogel van de dag.  
 

 

Bij het boogschieten werd er 
gestreden tussen de jongens en de 
meisjes. De nummers 1, 2 en 3 bij 
de jongens waren Danny Jansen, 
Tim Scheperboer en Jur van 
Coevorden en bij de meisjes 
Nathalie Bruin, Famke Ulfman en 
Wieke Jansen. Nogmaals 
gefeliciteerd!  
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Wat dit jaar nieuw was op de zondag was de zitmaaiertrek. 
Ongeveer 40 jongens en 10 meiden deden mee op het 25 meter 
lange parcours. Deze activiteit trok zoveel toeschouwers dat het 
vogelschieten zelfs even zonder publiek zat. Uiteindelijk waren 
Jochem Brinks en Jorian Waterink de winnaars.  
 

 

Het feestweekend werd zondag afgesloten door Alive. Ook zij zorgden voor 
een goed feestje waarbij iedereen nog even van het gezellige weekend kon 
genieten. 
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Wij gaan nu genieten van de 
aankomende zomervakantie om in 
september weer een start te maken 
met 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!   

mailto:vjf@beuseberg.nl
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Agenda jubileumjaar 2019 
 

Biljarten Elke 1e dinsdagavond van de maand, te 
beginnen op dinsdag 8 januari 

Kinderspelmiddag 12 januari  

Jaarvergadering/nieuwjaarsreceptie 13 januari bij Café Restaurant de 
Poppe 

Toneelavonden 8, 9, 15 en 16 februari  

Carnaval 2 maart 

Seniorenclub 12 februari  

Seniorenclub 12 maart 

Pasen  21 april 

Seniorenclub 24 april 

Jubileumactiviteit 11 mei  

Fietstocht 10 juni (2e pinksterdag) of bij slecht 
weer reservedatum zondag …  

Kinderspelavond juni 

Oudijzeractie juni 

Voorjaarsfeest 21, 22 en 23 juni 

Vissen juli 

Busreis augustus  

Seniorenclub september 

Zaalvoetbal september – april 

Dropping oktober/november 

Seniorenclub oktober 

Kinderspelavond 8-12 jr. oktober  

Schieten november 

Zaagmolentrofee november   

Seniorenclub november 

Sinterklaasfeest november 

Seniorenclub december 

 
NB: Nadere informatie over de (meeste van) bovengenoemde activiteiten 
volgt via de rode flyers en op de website onder ‘agenda’.  
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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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