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Van de redactie 
 
Helaas, helaas, de vakanties zijn voorbij en zo te zien aan het weer buiten, de 
zomer nu ook. Eén voordeel heeft de regen wel; er is tijd om bezig te zijn met 
het Beuseberger Nieuwsblad. Het oktobernummer is bijna elk jaar het dunste 
nummer van het jaar. Zo ook deze keer. We hebben ons best gedaan om wat 
leuke verhalen bij elkaar te schrapen en gelukkig is dat weer redelijk gelukt, 
maar meer input wordt altijd op prijs gesteld. 
 

Er is onder andere een verslag over de busreis. Deze keer naar Haps. Het zou 
mooi zijn als er volgend jaar een paar foto’s worden gemaakt die we erbij 
kunnen plaatsen. Dan gaat het iets meer leven. Ook de viswedstrijd hebben 
we gehad en er waren een paar Beusebergers die zo nodig naar de top van het 
Harzgebergte moesten fietsen. Tot slot als hekkensluiter de brommertoerrit 
die afgelopen zaterdag werd gereden. Het is dan wel geen Grand Prix, maar 
leuk is het wel.  
 

In de rubriek ‘De Pen’ is deze keer Dini Aalpol aan het woord samen met haar 
man Ronald Achtereekte. Een Beuseberger, terug van weggeweest. De 
redactie heeft er een genoeglijke avond doorgebracht, waarvoor dank.  
 

We wensen jullie veel leesplezier, ga er even lekker voor zitten en zet (stie-
kem) de verwarming een graadje hoger of gooi een blokje hout op de kachel.  
 

Jo & Jo  
 
 

Van de bestuurstafel 
 
Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben miezert het buiten. De 
regen is meer dan welkom na de lange droge en warme zomer. En wat was het 
heet! Alle records sneuvelden en als je om je heen kijkt is het aan de natuur en 
vooral ook aan de maispercelen goed te zien hoe droog het is geweest. De 
eerste percelen mais zijn zelfs al gehakseld.  
 

Ook voor onze vereniging is het een mooie zomer geweest. Het begon met het 
driedaagse voorjaarsfeest op 21, 22 en 23 juni. Het verslag daarvan hebben 
jullie al in het vorige krantje kunnen lezen. Wat een geweldig feest was het!  
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Op 6 juli was er de oudijzeractie bij Mokko. Dit jaar overtrof de actie die van 
vorig jaar ruimschoots, zowel in kilo’s als in geldelijke opbrengst. Hartelijk dank 
aan een ieder die hieraan heeft bijgedragen.  
 

Daarna begonnen de vakanties en of je nu wegging of thuis bleef: (bijna) 
iedereen heeft prachtig vakantieweer gehad. Zelf zijn we een paar weken naar 
Noord-Duitsland geweest (in de buurt van Cuxhaven) en hebben daar heerlijke 
fietstochten gemaakt. 
 

Nu de vakanties weer voorbij zijn, de scholen en het leven van alledag weer 
begonnen, zijn ook de eerste activiteiten van de vereniging alweer geweest. 
Op 22 augustus was er de jaarlijkse busreis, 48 Beusebergers hebben genoten 
van een mooie reis naar Haps waar ze alles hebben gehoord van ‘de kip en het 
ei’, een lunch in Millingen aan de Rijn en een rondrit door o.a. de Ooijpolder.  
 

Op 30 augustus werden de hengels weer uitgegooid voor de viswedstrijd en 
ook de biljarters zijn op dinsdag 3 september weer gestart met een nieuwe 
competitie. De seniorenclub is op 11 september naar het Oranjemuseum 
Nieuwe Haghuis in Diepenheim geweest. De volgende data zijn 2 oktober,  
6 november en 11 december.  
 

En zo loopt ons jubileumjaar ten einde. Er zitten nog wel een paar activiteiten 
aan te komen zoals de brommerrit op 28 september, de dropping op  
1 november, de kinderspelavond, en ook Sinterklaas zal ongetwijfeld zijn weg 
naar de Beuseberg wel weer vinden dit jaar.  
 

Daarnaast zal er dit najaar in samenwerking met de EHBO weer een 
AED/reanimatie (opfris)cursus georganiseerd worden. Nieuw dit jaar is de 
oliebollenactie; een aantal Beuseberger dames zullen op 28 december 
heerlijke oliebollen gaan bakken. Begin december komt er met de bekende 
rode flyer een bestellijst en alle overige informatie over deze actie. De 
oliebollen worden op locatie gebakken en de bestellingen kunnen daar 
afgehaald worden. De locatie houden we nog even geheim maar het belooft 
een mooie, gezellige middag te worden.  
 

Noteer ook alvast de datum voor de nieuwjaarsreceptie op  
12 januari 2020 in je agenda. Houd voor alle uitnodigingen en 
aankondigingen verder de rode flyers in de gaten. 
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500 
 

Wat een geweldig jubileumjaar hebben we gehad met z’n allen; bijzondere 
activiteiten en feestelijkheden waar we nog lang over zullen napraten. En dan 
wordt dit mooie jaar nog extra feestelijk doordat ons ledental de 500 is 
gepasseerd! Op 15 augustus werd het 500ste lid van onze vereniging geboren: 
Jorn Lohuis, zoon van Rick Lohuis en Irma Groteboer. Het jongste lid is 
inmiddels verwelkomd met een passend cadeau. De jonge ouders ook vanaf 
hier nog van harte gefeliciteerd met de geboorte van Jorn.  
 

Ik wens jullie allen nog een mooie nazomer. 
 

Namens het bestuur 
Anja Kettelarij 
 
 

Wat een mijlpaal!  
 

In het jubileumjaar hebben we al veel 
gevierd, maar dat we in dit jaar ook ons 
500e lid konden verwelkomen, was een 
leuke verrassing.  
 

Op 15 augustus kregen Rik Lohuis en  
Irma Groteboer een prachtige zoon, 
Jorn. Broertje van Elle, eerste kleinzoon 
van Gerrit en Ina Groteboer, neefje van 
Jeroen en Rieneke.  
 

Een echt Beusebergs gezin dat al veel 
voor de buurtvereniging heeft gedaan. 
Anton en ik mochten de trotse ouders 
verrassen met dit leuke nieuws en dat 
hadden ze niet verwacht.  
 

Rik en Irma, veel gezondheid en geluk 
voor jullie mooie gezin!  
 

Agnes van Wieringen 
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Stage in Amerika 
 

Thorp, Wisconsin, Verenigde Staten van Amerika 
Op woensdag 3 juli 2019 begon mijn avontuur naar de 
Verenigde Staten van Amerika. Een lange procedure van visum 
aanvragen is eraan vooraf gegaan, maar eindelijk was het 
zover. Een negen uur durende vliegreis in combinatie met een 
tijdsverschil van zeven uur bracht mij naar Minneapolis en van 

daaruit naar het dorp Thorp, gelegen in midden Wisconsin. Ik kwam hier bij 
het melkveebedrijf Dutch Dairy LLC. Een melkveebedrijf met 850 melkkoeien, 
350 stuks jongvee en ongeveer 700 hectare grond in gebruik. 
 
Dagindeling 
Ik verbleef hier bij de familie Penterman. Een gezin dat bestaat uit de Neder-
landse Sander en de Amerikaanse Amy, zij hebben samen vijf Amerikaanse 
kinderen met leeftijden tussen de vier en twintig jaar oud. Onderlinge 
communicatie ging in het Engels en het voelde voor mij alsof ik kind aan huis 
was. Ik kon gelukkig snel wennen en had binnen een paar dagen een ritme te 
pakken. ’s Morgens begon ik om 5:00 uur met controle van het droogstaande 
vee, vervolgens het jongvee checken en voeren. Om 7:00 uur was het tijd voor 
het ontbijt met het hele gezin (wanneer dat voor iedereen uitkwam ten-
minste). Rond 13:00 uur aten we meestal warm, en ’s avonds tussen 18:00 en 
19:00 was het tijd voor avondeten, wanneer al het werk klaar was voor de dag. 
 
Werkweek 
’s Ochtends na het ontbijt ging ik met Sander verschillende werkzaamheden 
uitvoeren. Dit varieerde elke dag, maar er waren wel vaste dagen voor de 
standaard werkzaamheden. Zo kwam de veearts wekelijks op maandag of 
dinsdag voor drachtcontrole, veebehandelingen en om te kijken naar 
eventuele bijzondere zaken. Elke dinsdag en vrijdag werden de ligboxen 
ingestrooid met zand, iets wat ik regelmatig heb gedaan. Ten slotte kwam de 
klauwbekapper één keer in de twee weken op vrijdag. Het werken op dit 
bedrijf was zeer gestructureerd. Dit moest 
ook wel want er werkten in totaal tien 
Mexicanen in ploegendiensten voor het 
melken en verzorgen van de koeien. In het 
weekend was er meer vrije tijd, zodat 
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Sander en ik tijd hadden om andere dingen te doen. Van de omgeving 
verkennen tot en met de kinderen aanmoedigen met sporten. Ik heb hier mijn 
ogen uitgekeken en het super naar mijn zin gehad. 
 
Bijzonderheden 
Waar ik het meest versteld van heb gestaan zijn de ver-
schillen in het landschap en de cultuur. Het was een 
heuvelachtig gebied met bijna alleen maar rechte wegen. 
In de omgeving woonden ook Amish en Mennonieten, dit 
zijn strenge geloofsgemeenschappen in de Verenigde 
Staten. Zij volgen een primitievere levensstijl en leven niet 
in de ‘moderne tijd’. Het was heel bijzonder om ze met 
paard en wagen langs te zien komen en de oude trekkers 
met ‘steel belts’ (stalen wielen) aan het werk te zien. 
Wanneer ik via het werk in contact met ze kwam waren ze zeer geïnteresseerd 
in mijn afkomst en stage. Het komt namelijk zelden voor dat er een Europeaan 
bij ze langs komt. De machines die gebruikt werden tijdens landwerkzaam-
heden maakten ook een grote indruk op mij. Vooral omdat deze veel groter 
waren dan dat ik ze thuis gewend was. Het geeft toch wel een mooi gevoel om 
een trekker te besturen met 450 pk. 
 
Rondreis 
Na een stageperiode van zes weken ben ik op vakantie geweest met twee 
klasgenoten die redelijk in de buurt zaten van mijn stageboer. Het was 
namelijk de ideale kans om wat van de Verenigde Staten te zien, ondanks dat 
ik nog wel langer bij mijn stagebedrijf had willen blijven.  
 

We begonnen onze rondreis de eerste paar dagen in Chicago. Vervolgens zijn 
we de grens overgestoken naar Canada om daar de Niagarawatervallen te 
bekijken. Daarna zijn we een paar dagen in Toronto gebleven voordat we terug 
gingen naar de Verenigde Staten. Vervolgens zijn we afgereisd naar New York, 
hier zijn we vijf dagen gebleven om de stad te bekijken. Ten slotte gingen we 
naar Washington, vanaf hier vlogen wij op 30 augustus weer terug naar 
Nederland. Tijdens deze rondreis heb ik genoten van alles wat ik heb gezien en 
gedaan. De stage en rondreis waren een bijzondere ervaring die voor mij te 
mooi zijn om te verwoorden. 
 

Ruben Klein Teeselink  
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Oudijzer 
 
De appgroep ‘oudijzerboertjes’ verhuisde in maart van dit jaar van onderaan 
de lijst naar bovenaan de lijst op onze telefoons door een bericht van onze 
roerganger met de vraag: “wie kan er 6 juli helpen?” Het duurde maar even  
of er was weer een mooi team geformeerd bestaande uit ervaren en minder 
ervaren ‘oudijzerboertjes’. 
 

 

Zaterdag 6 juli begon de dag om 9.15 uur met een lekker bakje koffie in de 
kantine van Mokko, waarna wij in de stralende zon begonnen aan onze taak 
als sorteerders van het aangeleverde ijzer, koper, aluminium en alle andere 
materialen. Deze taak kon extra goed uitgevoerd worden omdat de voorzitter 
had besloten te investeren in een eigen magneet voor elke sorteerder, 
waardoor het werk een stuk makkelijker en sneller ging. 
 

Vanaf de start was het een komen en gaan van 
Beusebergers, de een met een kar vol en de 
ander met een doos in de kofferbak van de auto. 
Super om te zien dat velen het hele jaar hun 
oudijzer hebben opgespaard voor de actie van de 
buurtvereniging. 

 

Los van de mooie bijdrage die dit heeft opgeleverd was het vooral een gezel-
lige dag, waar naast hard werken veel gelachen en bijgepraat is. Tot volgend 
jaar. 
 

De ‘oudijzerboertjes’ 
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Van de Zuurberg naar de Brocken 
 
 Wat nu dan weer zullen jullie vast denken.  
      Het is gemakkelijker dan het lijkt.  
 
Tijdens de redneck-party op 11 mei werd verteld dat de plek waar het festijn 
plaatsvond het hoogste punt van de Beuseberg was en is. Nu is de berg de 
Brocken in de Harz de hoogste berg van Noord-Duitsland. Wat een mooie 
aanleiding om een fietstocht te maken tussen deze twee hoogtepunten. Het 
idee was er en dat is vaak het belangrijkste. Er werd een werkbespreking 
georganiseerd bij Hans Koerkamp in Heeten. Hans is de fietsende zwager van 
Tonny van de Schutte. Het leek een mooi plan om in drie dagen te fietsen van 
de Zuurberg naar de Brocken. Data (datums) genoeg op de kalender, maar we 
zochten een weekend waar we allen vrij waren. Uiteindelijk kwamen we uit op 
het weekend van 5, 6 en 7 juli. Henk Markvoort (Mokko) was weer bereid om 
ons te vergezellen en ons te voorzien van de goede zorgen. 
 

Vrijdagochtend 5 juli stonden we bij 
het vertrekpunt bij de put van Juleke, 
bovenop de Zuurberg, in de 
Beuseberg, waar Carmen ons op de 
foto zette en ons succes wenste. 
 

Hans had z’n huiswerk goed gemaakt 
en via de mooiste Twentse weggetjes 
(Bentelo, Beckum en Boekelo, Usselo) 
kwamen we uiteindelijk in het Duitse 
Epe aan. De wind waaide ons richting 

de viskraam in Metelen waar we de Duitse economie hebben voortgeholpen. 
Henk was een paar uur later dan de fietsers vertrokken. Hij moest namelijk 
nog wat etenswaar en andere waar inslaan. Uiteindelijk kwam Henk in beeld 
en het werd het de hoogste tijd om onderdak te zoeken voor de nacht. In 
Harsewinkel, daar waar de grote Claascombines in elkaar worden gezet, 
vonden we onderdak in een hotel, kats in het centrum. De fietscomputer gaf 
aan dat we 160 km hadden getrapt die dag.  
 

Nadat we iets hadden gegeten hebben we een biertje gedronken op het 
terras. Onder andere Henk had een flesje Mummelman meegenomen. Anton 
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had wat aardewerken bekertjes meegenomen voor een afsluitende ‘kort’n’. 
Een iets grotere maat dan gebruikelijk. Dit was om het ‘slateren’ tegen te 
gaan. Het werkt voortreffelijk, probeer maar eens. 
 

Zaterdag ging de wekker al vroeg en 
na een goed ontbijt bestegen we onze 
rossen. Eén ros van staal en twee ros-
sen van plastic. Tja het is de moderne 
tijd. Ik kan er maar niet aan wennen. 
De vorige dag hadden we gepocht op 
de prima route die Hans had uitge-
zocht, maar we waren té voorbarig 
geweest. In de buurt van Bielefeld ging 
het wat meer op en neer dan ons lief 

was. Het kostte de nodige moeite maar we sloegen ons er doorheen. Net iets 
onder Detmold een ‘mooie’ beklimming naar het Hermannsdenkmal, waar 
blijkbaar (hoorbaar) een hardrockfestival aan de gang was. Het kolossale beeld 
met een hoogte van ruim 53 meter verwijst naar de slag bij het Teutoburger-
woud en het verhaal van Hermann, die gezien kan worden als een der eerste 
grondleggers van een verenigd Germaans rijk. Het beeld én de muziek lieten 
we rechts en links liggen.  
 

Bij Polle gingen we met een pontje over de Weser. Erg mooi, maar de Weser is 
maar een smalle sloot, zodat we maar weinig rust kregen tijdens de overtocht. 
Volgens de pontbaas zou het over zo’n anderhalf uur gaan regenen. We moes-
ten nog een eindje, dus we zetten de sokken er goed in. Wat een rare uitdruk-
king… Uiteindelijk kwamen we dan na 160 km getrapt te hebben aan in Bad 
Gandersheim, waar we volgens de planning van Hans moesten overnachten. 
Helaas geen plek voor ons in de herberg, alles was volgeboekt (zeiden ze). Ook 
een camping zou er niet zijn. Toch nog een laatste poging ondernomen en ge-

vraagd naar een camping. Het verlos-
sende woord kwam eruit. Ongeveer  
2 kilometer buiten het dorp was een 
camping. Zou het goedkomen?  
 



12 

Bij de camping aangekomen hielp 
een 48-jarige dame uit Kaliningrad 
ons. Voor de zekerheid hebben we 
gevraagd naar de leeftijd van de 
dame in kwestie. Onze tenten 
konden we opzetten, maar ze 
hadden ook blokhutten! Omdat de 
regen serieuze vormen begon aan 
te nemen kozen we voor de blok-
hutten, zodat onze (weg)werp-
tenten droog konden blijven. Wat 
een geluk. Het restaurant van de 
camping was er een van Zwitserse 
makelij en we deden ons tegoed 
aan een röstischotel. Het camping-
leven is zo slecht nog niet. Onder 
de overkapping even een pilsje 
geprobeerd, want dat zou goed 
zijn voor een goede vochtbalans. 

We maakten aanstalten om onder de wol te kruipen. Oh ja, we zouden het 
restant van de Mummelman nog even soldaat maken, maar deze bleek al 
soldaat te zijn. Gelukkig had Anton, in navolging van Henk, ook een flesje 
Mummelman in de koffer gedaan. 
 

Op zondagochtend stonden we om 
07:00 uur alweer naast het bed. 
Een drukke dag stond ons te wach-
ten. Henk bakte 10 eieren in z’n 
pannenkoekspan op een brander-
tje van de Action. Kleine brander, 
groot gemak, lekker broodje ei. 
Henk kocht bij de bakker 15 Duitse 
broodjes. Ja 15. Waarom 15? 
Omdat 15 gemakkelijk door 4 te 
delen is. Andere logica kan ik niet 
bedenken.  
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We gingen langzamerhand de 
Harz in en de praatjes gingen 
eraf. Oei das andere koek dan 
de Zuurberg. Dit kostte de 
nodige zweetdruppels. Via de 
plaatsen Clausthal-Zellerfeld 
en Braunlage kwamen we bij 
Schierke, aan de voet van de 
Brocken. Inmiddels hadden 
we al de nodige hoogtemeters 
achter de kiezen, achter de 
rug of in de benen. Kiest u 
maar. Henk werd op de 
stoomtrein naar de top van de 
Brocken gezet. Na een uur 
fietsen en zwoegen kwamen 
we aan op de top van de 
Brocken, waar het winderig 
en koud was.  Maar het 

uitzicht is geweldig. Van hieruit hadden de Russen tijdens de Koude Oorlog 
zicht op het westen. De berg is 1142 meter hoog, dat wil zeggen zo’n  
1100 meter hoger dan de Zuurberg. Even een foto gemaakt, wettig bewijs is 
altijd belangrijk, en toen snel naar beneden naar Schierke, waar Henk al op ons 
wachtte. Het zondagse pak aan, de fietsen achter in de bus van Tonny en 
chauffeur Henk bracht ons keurig volgens de dienstregeling naar huize Schutte 
onderaan de Zuurberg. 
 

Al met al weer een prima lang weekend gehad. In totaal 410 km gefietst,  
0 (nul) lekke banden, 15 Duitse broodjes, een aantal biertjes, ca. 23 krenten-
bollen, ca. 17 rozijnenbroodjes, ca. 14 bruine of wittebroodjes met beleg,  
3 bakjes kibbeling, 1 hotel, 1 blikje knakworst, 2 andere worsten, 1 camping,  
4 flessen cola, x flessen Mummelman en een groot aantal energierepen. Maar 
bovenal völle wille gehad. Later bleek dat we de nodige indrukken hebben 
gemaakt op onze Duitse buren. Ze hebben zelfs een foto van Henk achter het 
stuur gemaakt en netjes naar Holten gestuurd. Altijd leuk! En dat voor slechts 
€ 20,00 of vier flessen Mummelman. 
 

Anton Bronsvoort  
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Busreis Beuseberg 2019 
 
22 augustus om 8 uur stonden wij met 48 personen 
klaar voor de busreis bij ‘De Poppe’. Om 8.15 uur 
vertrokken wij richting Noord-Brabant, waar wij het 
landhuis de Aalshof in het plaatsje Haps gingen 
bezoeken. Gastvrouw Conny ontving ons met koffie 
en eigengemaakte appeltaart. Zij heeft 200 kippen. 
Van de eieren wordt advocaat gemaakt in vier 
smaken. ‘Doortje’, ‘Suyp’, ‘McEgg’ en ‘Moortje’. 
 

Wij mochten alle smaken proeven, ondertussen ver-
telde zij over het aloude ‘kip of het ei-verhaal’ op een 
leuke, luchtige manier. De stemming kwam er al aar-
dig in. Voor de eierwedstrijd gingen we naar buiten. 

Iedereen kreeg een hardgekookt ei, daarmee tikte je het ei van degene tegen-
over je. Was je ei kapot, dan was je af en zo ging het net zo lang door tot er  
1 iemand overbleef. De kampioen was Mans Stegeman met als reserve-
kampioen Janna Groteboer. Na dit spel gingen we nog even naar de kippen 
kijken en de mooie tuin, om vervolgens in de bus te stappen en via een 
toeristische route naar Millingen aan de Rijn te rijden. 
 

In restaurant Millings Centrum, kregen we een Gelderse koffietafel. Na de 
lunch stond bij de bus een gids voor ons klaar en kregen wij een mooie rondrit 
door de Ooijpolder. De gids vertelde op een geweldig leuke manier de mooiste 
verhalen en over plekjes van de Ooijpolder. Eenmaal terug bij het restaurant 
Millings Centrum was er nog gelegenheid om op het terras iets te nuttigen. 
Om 16.15 uur gingen we weer huiswaarts, waar we bij De Poppe nog een fan-
tastisch diner hadden. 

 

Het was prachtig weer, de stemming was goed en 
volgens ons was het een geslaagde reis. 
 

Jenny en Jenny 
Gerrie en Broer 
 
 
 

Meer weten over dit uitstapje? 
https://www.aalshof.nl/gastvrei  

https://www.aalshof.nl/gastvrei
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Viswedstrijd 2019 
 
Op vrijdag 30 augustus werd de jaarlijkse 
viswedstrijd van de buurtvereniging gehouden. 
Onder een mooie avondzon meldden 11 deel-
nemers zich aan de waterkant bij ’t Vletgoor.  
 

Al snel werd de eerste vis gevangen door Dinant 
Aanstoot, helaas viel de vangst voor de rest van de 
avond wat tegen. Uiteindelijk zijn er toch 7 vissen 
gevangen, waarvan 5 door Jeroen Groteboer. Hij 
bekroonde zich hiermee tot viskampioen 2019. Bij 
de jeugd is helaas niks gevangen, waardoor de 
beker de opslag ingaat om hopelijk volgend jaar 
wel uitgereikt te kunnen worden! 

 

Plaats Aantal vissen cm totaal 

1. Jeroen Groteboer 5 53 cm 

2. Dinant aanstoot  1 10 cm 

3. Willian Beldman  1 9 cm 
 

 

De wisselbokaal voor de grootste vis ging met een vis van 15 cm ook naar 
Jeroen Groteboer. Na de wedstrijd werd er onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig nagepraat in de Boshut. Namens de viscommissie 
bedanken wij alle deelnemers, op naar volgend jaar!  
 

Roy Scheperboer 
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Hallo Beusebergers, 

 
 
Het is weer bijna zover, de jaarlijkse dropping!  
 

 
 
De droppingcommissie is druk bezig om  
een mooie route en locatie voor jullie te 
regelen.  
 

Wij nodigen jullie hierbij graag uit voor de 
dropping op vrijdag 1 november 2019.  
Dus houd deze datum vrij in je agenda! 

 
Verzamelen: vanaf 19.00 uur  
   (definitieve vertrektijd volgt via de site www.beuseberg.nl)  
 

Waar:   carpoolplaats tegenover restaurant ‘de Poppe’ in Markelo. 
 

Kosten:  € 9,00 p.p. inclusief eten en 1 consumptie  
   (dit graag voldoen op de avond zelf).  
 
 

Graag voor 15 oktober opgeven door een berichtje te sturen  
naar Myrthe Schutte (06-30 28 75 97) of door een mailtje te sturen  

naar Janneke Paalman (jannekepaalman@hotmail.com).  
 

In de opgave graag naam en leeftijd vermelden. 
 
 
 

Let op!  
Voor kinderen onder de 12 jaar geldt dat er begeleiding mee moet lopen!  
 

 
We hebben er zin in!  
 

 
De droppingcommissie 2019 

http://www.beuseberg.nl/
mailto:jannekepaalman@hotmail.com
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Seniorenbijeenkomst  
 
Woensdag 11 september 2019 – Oranjemeuseum in 
Diepenheim 
Op onze eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen 
hebben we met 22 personen een bezoek gebracht aan het 
Oranjemuseum in Diepenheim. We werden ontvangen 
met koffie met Oranjegebak. Hierna kregen we een 
uiteenzetting over de geschiedenis van de Oranjes en het 
ontstaan van het museum. 
 

De (voor)geschiedenis van dit museum gaat meer dan vier eeuwen terug in de 
tijd: om precies te zijn naar 1597. In het najaar van dat jaar maakt prins 
Maurits, zoon van Willem van Oranje en diens tweede vrouw Anna van Saksen, 
met een leger een veldtocht door Oost Gelderland en Twente. Die opstand zal 
later in onze vaderlandse geschiedenisboeken als de Tachtigjarige Oorlog 
worden aangeduid. Voorafgaand aan de mars dwars door Twente heeft het 
Staatse leger een paar dagen op en rond de erve Oude Haghuis, (door sloop in 
1985 uit het beeld van de ‘Haghoeshook’ verdwenen) verbleven, om op 
verhaal te komen en om zich voor te bereiden op de toekomstige, mogelijk 
zware, gevechten. De weg, waaraan het (Nieuwe) Haghuis ligt, is daarom later 
bij de straatnaamgeving ‘Prinsendijk’ en het verlengde, op grondgebied van de 
vroegere gemeente Markelo, ‘Mauritslaantje’ genoemd. 
 

Het was de grootste boerderij van Diepenheim, de bewoners waren grote 
verzamelaars van Oranje artikelen zoals bordjes, lepels, tegels, schilderijen 

foto’s, wat op zolder bewaard werd. Deze verza-
meling werd zo groot dat er in 2006 een museum 
gebouwd werd door de Stichting ‘Nieuwe Haghuis’, 
het is het vierde in zijn soort in Nederland.  
 

Daarna vertelde de heer Veltkamp over de Twentse 
tradities, de inhoud van het kabinet, de knipmuts en 
de tafelschikking en veel andere gebruiken. We 
hebben genoten van zijn mooie verhalen, het was 
een leuke gezellige middag. 
 

Gerda en Gerrit Schoolen  
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Ik geef de pen door aan... 
 
 Wil je jezelf voorstellen?  
 Wij zijn Dini Aalpol en Ronald 

Achtereekte. 
 

 Hoe is je gezinssamenstelling?  
 Wij hebben 2 kinderen, Bart en Anne. 
 

 Waar en wanneer ben je geboren?  
 Ronald is in maart 1962 geboren in Deventer en Dini in juli 1962 in de 

Beuseberg. 
 

 Waar woon je nu? 
 Wij wonen aan de Beusebergerweg, huize Aalpol, in de boerderij waar  

Dini geboren is. De andere helft van het huis wordt bewoond door  
Wilco, de broer van Dini, en zijn vrouw Gea. 

 

 Waaruit bestaan je dagelijkse werkzaamheden? 
 Dini werkt bij de Heilige Lebuinus Parochie in Deventer en Parochie Heilig 

Kruis in Raalte als financieel administratief medewerkster.  
 Ronald werkt als releasemanager bij de automatiseringsafdeling van de 

Belastingdienst in Apeldoorn. 
 

 Wat zijn je hobby’s of bezigheden?  
 Ronald houdt erg van lezen en computers. Dini fietst graag, sport bij Sjahto 

en doet vrijwilligerswerk voor de kerk in Holten. Beiden hebben een speed 
pedelec (supersnelle fiets) waar ze soms mee naar het werk gaan. 

 

 Wat zijn je favoriete tv- en radioprogramma’s?   
 Buitenhof, Jinek, Boer zoekt vrouw, Het Vermoeden en op de radio vinden 

ze allebei “Spijkers met koppen” erg leuk. 
 

 Wat was je laatste vakantiebestemming en waarom? 
 Oostenrijk en Noord Italië zijn favoriete bestemmingen, om de bergen en 

de wandelingen. Maar ook met de kinderen een stedentrip naar Londen en 
met zijn tweeën naar Rome is ons goed bevallen.  

 De laatste vakantiebestemming was Heiligenblut in Oostenrijk vanwege de 
rust, de hoogte en de mooie natuur. 
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 Heb je (huis-)dieren? 
 Nee geen huisdieren, maar er lopen genoeg katten op het erf en we lenen 

vaak het hondje van Wilco en Gea voor een wandeling naar de Schipbeek 
 

 Waar ben je trots op?  
 Op onze kinderen en op de verbouwing van dit huis. Het is mooi geworden 

en we voelen ons hier echt thuis.  
 

 Wat zou je altijd nog eens willen doen?  
Naar Egypte om de piramides te zien.  

 

 Wat vind je erg leuk of bijzonder aan de Beuseberg? 
 De saamhorigheid. De evenementen, zeker het jubileumfeest en het 

voorjaarsfeest. 
 

 Ben je zelf actief (geweest) in de buurt?  
 Nog niet actief ergens aan meegewerkt, wel activiteiten bezocht als de 

nieuwjaarsreceptie, al jaren bezoeker van het paasvuur en natuurlijk het 
voorjaarsfeest. 

 

 Heb je nog een tip voor de buurtvereniging, site of boekje?  
 Gewoon zo doorgaan. 
 

 Welke activiteit mogen we niet missen?  
 Voorjaarsfeest. 
 

 Wil je nog iets kwijt aan de lezers?  
 Wij zijn heel blij dat we hier mogen wonen en dat we zo snel zijn 

opgenomen en onze draai hebben gevonden! 
 
Agenda 
 

Zaalvoetbal (zie site Beuseberg) september – april 

Dropping 1 november 

Seniorenclub 6 november en 11 december 

Kinderspelavond 8-12 jr. oktober  

Zaagmolentrofee november   

Sinterklaasfeest november 

Oliebollenacite 28 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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De Barre Beuseberger Bromfietstocht! 
 

Na alle voorbereidingen van  
Han Bruijn en Bert Groteboer 
was het de 28ste september 
zover! De eerste Beuseberger 
Bromfietstocht! Het al dan 
niet doorgaan van de rit was 
nog onzeker aangezien het 
Nederlandse weer niet 
helemaal meewerkte, maar 
door goede communicatie 
werd er zaterdagmorgen 
klokslag 2 voor half 10 het 

bericht de wereld in geslingerd: Het gaat door! Half 2 verzamelen bij de dikke 
steen, regenpak en goede zin meenemen! 
 

Zoals wel gebruikelijk op een gemotoriseerde tweewieler was ik als eerste 
aanwezig! Tank vol, regenpak thuisgelaten en veel zin. De een na de ander 
kwam aanrijden en er was zelfs een heuse bezemwagen in de vorm van 
Herman Ulfman met een mooi gewassen Audi met aanhanger, dus mocht men 
onverhoopt stil komen te vallen zou de rest van de tocht een luxe rit worden! 
Koffie met koek, Han ging zelfs twee keer rond met de koek want die moest 
op! 
 

Nadat iedereen elkaars brommer had goedgekeurd door wat oude koeien in 
de sloot te gooien: “die had ik vroeger ook” en “hoeveel bekeuringen men 
vroeger wel niet had gekregen van oom agent”, waren de 2-takten in de 
meerderheid evenals de aanwezige Wims en de Honda’s. Van een heuse 
Honda NSR van Richard Coster tot een mooie Puch van Ria Agterkamp, 
blinkende Zundapps en Kreidlers. Zelfs Jan had nog een mooie Honda 4-takt 
ergens vandaan gehaald. Een Honda Mt van Bert en Han, de Honda MB van 
Wim van Coeverden met een echte racekuip! En mijn vreemde eend in de 
vijver, een Honda Dax. 
 

Goed 14.00 uur vertrokken we. Han voorop en Bert als hekkensluiter. Als 
eerste richting de Borkeld en toen richting de Holterberg, linksaf via de 
Motieweg weer naar beneden. Halverwege Holten en Nieuw Heeten begon 
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het te druppelen. Zodra iedereen het regenpak aan had was het weer droog, 
maar het pak zou nog goed van pas komen de resterende kilometers. Stoppen 
bij het Trefpunt was geen optie, dus doorrijden maar! Ria was al goed 
voorbereid op Halloween en had een mooie oranje regenjas aan die tijdens 
het rijden veel deed denken aan een grote pompoen. Linksaf de Espelodijk op, 
daar kon iedereen de gaskraan eens even goed opendraaien. Rechtsaf naar 
Okkenbroek en door naar Lettele, Oude Molen en de Achterhoek in. 
 

Een niet meewerkende schakelpook van Wim (evenals het ontbrekende gele 
plaatje en de helm die wel mee was, maar meer als accessoire op de brommer 
zat) tijdens de rit, het mocht het de pret niet drukken. 
 

Na 45 kilometer was er een 
pauze in de buurt bij Landgoed 
Ehzerwold, gekookte eitjes, 
stukjes worst en kaas en wat fris, 
wat goed smaakte na de 
gemaakte kilometers. Daar 
werden de slingers, die menigeen 
maakte en de rokende uitlaten 
eens even goed beoordeeld. 
Toen we weer verder wilden 
gaan was Bert z’n contactsleutel 

kwijt, even schrikken en na alle zakken binnenstebuiten gekeerd te hebben gaf 
Richard hem weer netjes terug. 
 

Bovenlangs Lochem, via mooie slingerweggetjes en soms zelfs een zand-
weggetje, genietend van de mooie natuur richting Exel. Een leeglopende 
voorband was onze eerste uitvaller, was Herman toch voor niet niets mee. 
Brommer achterop de aanhanger, nog even genderneutraal speelgoed 
bespreken en door. 
 

Toen kwam de televisietoren in zicht en dachten de donkere buien, die nog 
steeds dreigden, dat we er al bijna waren en dus besloten alles wat ze hadden 
over ons heen te gooien. Er kwam water waar het absoluut niet moest komen. 
Gelukkig kon het niet verder dan mijn vel, maar alles was doorweekt. 
 

Stoppen of doorrijden? Iemand schreeuwde doorrijden! En ja, we kwamen de 
bui door en zie daar een dubbele regenboog boven Markelo en zelfs de zon 
begon weer te schijnen! A1 over, Langstraat en langs het motorcrossterrein, 
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Beusebergerweg op, door Zweersteeg Aalpolsweg op, daar begon mijn 
brommer even te pruttelen en stopte ermee. Tja, zo’n openluchtfilter heeft 
het niet zo op regen. Een paar krachttermen en hij deed het weer. Met z’n 
allen het laatste stukje naar het eindpunt De Lindenberg. Geparkeerd en naar 
binnen, daar werden de sokken uitgewrongen en de rest van natte jassen 
opgehangen. Zoals het een goed Beuseberger betaamt, niet zeuren over 
hetgeen nat was geworden, maar met elkaar lachen dat we het er goed 
afgebracht hadden. 
 

Nadat de nodige koffie en 
bier was besteld werden we 
door Jacob senior uitge-
nodigd om mee te komen 
naar zijn verzameling 
Nederlands Erfgoed-
brommers in zijn museum. 
Daar werden de nodige oehs 
en aahs gelaten en heeft 
Jacob ons van elke brommer 
een verhaal voorzien, van 
Sparta en Eijsink tot merken 

waar zelfs ik nog nooit van had gehoord. Elke brommer had wel een verhaal, 
enorm genoten en er werd veel gewezen: “dat was mijn eerste brommer of 
die ken ik nog wel”. Een aanrader voor eenieder die daar nog niet geweest is. 
Na nog een biertje en een kopje koffie moesten er een aantal richting huis en 
de rest maakte een keuze van de kaart, de inwendige mens werd goed 
verzorgd. 
 

 

Hulde voor de organisatie. 
Iedereen was goed te 
spreken en dit moet zeker 
een vervolg krijgen! Dus heb 
je nog ergens een brommer 
in de schuur staan, begin vast 
met poetsen! 
 

Met vriendelijke groet  
Mark ter Horst   
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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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